










£ভার্তি” 

ধর্ম্ম-সন্ব্ধীয় মামিক পত্রিক। | 

(১৫শ বর্ষ) 
(১৩২৩ ভাদ্র হইতে ১৩২৪ শ্রাবণ পর্ধাত্ত 1) 

ভ্িরউগবতঃ সেবা! ভি; প্রেম শ্বরূপিণী। 

ভর্তিয়ানন্নরূপ! চ স্বক্তিক্তস্য জীবনমূ॥ 
সম্পাদক | 

ভরীদীনেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য ভক্তিনিধি। 

হাওড়া, পোঃ--আম্দুলমৌড়ী, 
ঝোড়হাট “ভত্তি” নিকেতন 

হইতে 
তক্তমগ্ডলী কর্তৃক প্রকাশিত। 

ধাধিক মূল্য সডাক ১* দেড় টাকা। | 

নমুনা ৬* তিন আন! । 

দি ব্রিটিশ ইঙিয়। প্রিন্টিং ওয়ার্ক হইতে 

. শ্রীবোধ চন্ত্র কু ছারা মু্রিত। 



জীভ্রীরাধারমণো জয়তি | 

পঞ্চদশ বর্ষের সূচীপত্র । 
| টিটি নারি 

(প্রবন্ধের মতামতের জন্য লেখকগণ দাঁয়ী।) 

ব্ষিয়। লেখক। পত্রান্ক । 

মগলাচররমূ। (সংস্কৃত) প্রাচীন। ১ 

প্রাণের কথা। সম্পাদক। ২৪১)৮৯,১১৩, 

আশীষ। (পদ্য) মতি রাঁণী দেবী। ৩ 
জানয়তা কোথায়? শ্রীযুক্ত বিপিন বিহারী দয়কার দ্বক্তিরত্ব। ৪ 

জীকফণচৈতন্য। (পা) শ্রীযুক্ত মন্মথ মথন মরকার! দ 

নিধেদন। (পদ্য) জ্ীযুক্ত গোপেন্দু তৃষণ বিদ্যাধিনোদ। ৮ 

গদ্টকার কবি ঈশয়চন্্র।. আীযুক্ত কালীহর দামবন কিমাগর। ৮ 
শারদীয়া আবাহন।... শ্রীযুক্ত ধীরেক্র নাথ বদ্য্োগাধ্যা। ১১ 

নধবর্ষয আবাহনে, বৃদ্ধ জীতগবন্প শর্মার শ্বগতঃ বচন। ১৭ 

জীধুস্তীর আত্মকথা । শ্রীযুজ-- ২৯৩০)৬৬ 

মুরলীগানে।. (পদ্য) . গ্যুভ হবেন কু মিত্র কাব্যবিনোদ। ২৫ 

মুজি ও ভুক্তি। যুক্ত অনুষ্াক্গ সয়কার, এম, এ, বি, এল, ২৬ 

মানধ জীবনের উদ্দেশা । জ্রীমতস্বামী যোগানন্দ ভারতী ইত্যাদি ৩০ 

ভর ব্যাপ্িও বিপদ । শীযুক্ত মত্য চরণ চন্দ, উকীল ৪৩ 

আবাহম কি বিসম্রন। শ্রীমংস্বামী যোগানন্দ ভারতী ইত্যাদি ৫০ 
গোপাল। (পদ .. শ্রীযুক্ত রসিক লাগ দে দাম। ৬৫ 

বাশীর আবাহন। (পদ্য) যুক্ত হবে কৃষ্ণ মিত্র কাঁব্যবিমোদ। ৭২ 

হতাশের আখাস 1 (পদ্য) -. ীযুজ নঞড়ি রায় গুপ্ত। ৭০ 

মিক্লাকি। (পদ্য) প্রভৃপার্ শরণ নিত্যানন্দ গোঙামী। , ৭৩ 

গড়ের মোহ ও দস গ্রভাব। : যুক্ত গোপীনাথ দাম, পাঠক ৭৪ 



[ব্ধয় । লেখক | গরাঙ্থ। 

গল্ীবাসীয় প্রতিবাদ । . জীযুজ রাঁধাকান্ত গোপাঞি। ৭৮ 
পাগল রাধামাঁধবের সমালোচনা । : - শ্রীযুক্ত কালীহর দা বন্ধু -ভক্তিসাগর 

| রণ “২ | ৮১৭ ১৩৫) ১৭৬ 

নুখ্য|তি। (পদ্য) ূ দু হুবেজা ভটাচার্ধ্য। ৮৮ 

অনুযোগ । (পদ্য) শ্রীযুক্ত হয়েন্্র কৃষ্ণ মিত্র কাধ্যধিনোদ । ৯১ 

বিভু। (পদ) ;... জীযুক্ত মিরগ্তন ঘোঁধ কবিধঠ । ৯২ 

তরীকহঃ ও শ্ীকফ্চচৈতন্য | জীযুক্ত দিণিত্্র নারাঘণ ভট্টাচাধ্য। ৯৩ 
ভক্ত কথামৃত। জীযুক্ত বুলিক লাল দেদাসা।  ১০১১২*৯ 

প্রেরিত গত্র। (প্রতিধা?) শ্রীযুক্ত প্রেমানন্ন দ|ল। ১৫৫ 

ভক্তি সাধন। শীযুক্ত অধ্ুজাক্ষ সরকার এম, এ' বি, এল, ১৪৭ 

দীনবন্ধু জীবনী । যুক্ত অনদ। প্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ১১৪ 

শ্রান ও ভক্তির একতা খণ্ডন। যুক্ত দিবাকর ভট্টাচার্য ১২ ১,১৬৪) 
জী হীরাধাগোবিদ্দের হোলী (পদ্য) শ্রীযুক্ত মধুহ্দন সাহা দাস। ১২৬ 

অকিঞ্চন কৃষ্ণ ভক্ত । (পদ্য) শ্রীযুক্ত বিজয় নাধাযণ আচাধ্য। ১২৭ 

শ্রীগৌরাজের মোছননূপ। (গীতিকা) শ্রীযুক্ত রমিক লাল দে দাস। ১২৯, 

জ্রীচৈততন্য চরিতামৃত ও কৃঞ্চণাঁন কবিরাজ । শ্রীযুক্ত বিপিন বিহারী সরকার 
| ভক্তিরদ্ব। ১৩০,১৭৭ 

একটা প্রাচীন কিম্বা" শীযুক্ত হরিদাস গোগ্বামী ১৪৫ 

ফর্তাভঙ| সম্প্রদায়কে বৈষ্ণব সম্প্রদায় বলিয়। ভ্রম | ভ্ীযুকত রাধাকাস্ত গোসাঞ্ি। 

১৫৩১৮৩১১৯৩৪ 

প্রাপ্তি ্বীকারও সংক্ষিপ্ত সমাঁলোচনা। সম্পাদক! ১৫৮ 

সম্পাদকীয় বক্তব্য ১৬৪ 

নব বর্ধ আবাহন। শ্রীযুক্ত পুগুরীকাক্ষ ব্রতরত্ব, স্মৃতিভূষণ। ৯৬১ 
মালা ও তিলক। সম্পাদক। ১৮৫ 

রাধাও গ্োপীকার আত্ম সমর্পণ তত্ব শ্রীযুক্ত বাম সহায় বেদান্ত শাস্ত্রী কাধ্য- 
| ভীর্ঘ। ১৮৯ 

আল বু সাধু। শ্রীযুক্ত বিজয় নারায়ণ আরার্ধ্য * ২০৩ 
পতিতের প্রাণোচ্ছদাস। শ্রীযুক্ত বমিক লালদে দাম। ২5৭ 

২. টা 



বিষয় । জেখক। চারা? 

শ্রীত্রীগৌরালের নিকট প্রার্থনা। (পদ্য). সম্পাদক ২০৯ 
ভক ও ভগবান। শ্রীনুকত বামাচর়ণ বনু ভাযসাগয় ২১৪ 

সহজ ধর্দ। অযুক্ত ঘোগীন্ত্ নারায়ণ শাস্ত্রী ২১৭ 
নাম গ্রনাব। .”. শ্রীযুক্ত ত্য চরণ চন্ব, উকীল। ২২৪ 

বৈষ্ণব ব্রত তালিকা । (১৩২৪) অন্পাদক “ভ্ভকাগবন্ত ধর্মমওল।” ২২৮' 

জীত্রীমলিত্যানন্দ গরুর প্রেমগ্রচার (পদ্য)। ভ্রীযুক্ত গোগেনু ভূষণ হিদা- 

| ধিনোদ | ২৩১ 

কম ও গ্রেম। শ্রীযুক্ত সন্তেঘ কুমার সরকার ২৩১ 

ভারতে ধর্ম-বিপ্লব ও ভরীগৌয়াঙ প্রস্তাব । শ্রীযুক্ত চার চর সরকার ২৩৯,২৬০, 
হর্ষশেষে ব্তব্য। ভক্তি কা্যাধ্যক্ষ ২৫৭ 

শ্ীশ্রীম্মহাপ্রভুর পিতৃবিঘোগ শ্রীযুক্ত হব্রিদাম গোস্বামী ২৬১ 

প্রাণের উচ্ছ্বাস (পদ্য) শ্ীযুদ্ধ রগিক লাল দে ২৭১ 

অপূর্ব রামধনু (গদ্য) শ্রীযুক্ত রসিক লাল দে ২৭২ 

কলিক(লের মাহাত্মা (পদ্য) জীযুক্ত ভবানী চত্ত্ লাহ। ২৩ 

চত্শেখর প্রতিবাদের আগোচন|. শ্রীযুক্ত কালীহর বনু ভক্তিমাগযা ২৭৫ 

সাধু নিন্দা মহাপাপ শ্রী-- দুঃখী । ২৭৯ 



শ্লীন্রীরাধারমণোজয়তি | 

(পঞ্চদশ রর্ধ, প্রথম সংখ্যা, ভাদ্র মাস, ১৩২৩1) 

[ জ্রীজীজম্মাষ্টমী |) 

ভক্তির৮গবতঃ সেবা ভক্তিঃ প্রেমস্বরূপিণী। 

ভক্তিরাঁনন্দরূপ। চ নাস্তিতক্ঞাঃপরং পদম্ ॥ 

মঙ্গলাচরণমূ। 

অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণট কলো! 
সমপয়িতুমুন্নতো জ্জলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়মূ। 
হরি পুরটস্ুন্দরছ্যতিকদহ্ঘসন্দীপিতঃ 
সদ1 হৃদয়কন্নরে স্ফরতু বঃ শচীনন্দনঃ ॥১ 
বর্ছাপীঁড়াভিরামং স্বগমদতিলকৎ কুগুলাক্রাস্তগ গুং 
কঞ্জাক্ষং কম্মুকণ্ঠং ম্মিতভ ভগমুখং স্বাধকেন্যন্তরেণুম্ । 
শ্টামং শান্তৎ ত্রিভঙ্গং রবিকরবদনং ভূষিতৎ বৈজয়ন্ত্য 
বন্দে বৃন্দ/বনস্হং যুবতিশতবৃতং ব্রন্ধগোৌপালবেশম্ ॥২। 

অদৈত প্রক্টীকতো৷ নরহরিপ্রেষ্ঠ? স্বরূপপ্রিয়ো 
নিত্যানন্দসখা সনাতনগতিঃ হীরূপন্দ্বকেতনঃ 1 
লক্ষনী প্রাণপতিরগদাধররপোল্লামী জগন্নাথভুঃ 
সাঙ্গোপাঙ্গ সপার্ধদঃ সদয়তাং দেবঃ শচীননানঃ॥৩। 

বাঙ্াকল্পতরুভ্যশ্চ কুপাদিদ্ধুত্য এবচ | 
পতিতানাং পাবনেভ্যে। বৈষ্ণবেভ্যে নমো নমঃ 05 



প্রাণের কথা । 

নামৈষ তথ গোবিন্দ কলৌবৃত্ক: শঙ্াধিকং 
দদাত্যুচ্চারণানদ্ষিং বিলাগ্যষ্টান্ যোগতঃ| 

বিচিন্ত্যানি বিচেয়ানি বিচার্ধ্যাণি পুনঃ পুনঃ 

কুপণস্য ধনানীব তৃ্নামানি ভবন ষে॥ 

দযামনন শ্রী.এবিনা! এই ঘোর কলিধুগে কতি-কদুদিত দুর্বান জীবেরজন্ত 
তুমি মাঁমাছাবে হোনার মহিমা প্রকাশ করিয়াছি । তোমা হইতেও যে, তোমার 
ভুবম-মল নাম বড়, তাহার মহ সহত্র প্রমাণ তুমিঞ্দেখাইমাছ। তোমার 
প্রতি বাহার শ্রদ্ধা ভক্তি নাই, তোথ|র প্রতি যাহার ভালবাম] নাই, সেই সকল 
অগ্রেমিকনগণকে শিক্ষা দিবার জন্ট তোমার নাম করিতে, পাগী,তাপী, আচগ্ডাল 

আদি করিয়া মকলকেই মমীন অধিকার দিধাছ। তুমি পুনঃ পুনঃ দেখাইয়াছ যে, 
নাম-বলে সর্ঝ প্রকার গাঁপেরই ক্ষয় হইয়া থাকে, নামে হৃদয়ের দুর্ধামনা কুটিল 

কপটতাদি দূর হইয়া ধায় ও যাবতীয় অন্ধক্কার বিনাসপ্রান্ত হয়। আধার নাম 
বলেই তোধাকে লাত করিয়া তোমার সচ্চিদানন্বধন নবকৈশোর-নটবর মোহন 
মুরতি ধর্শন করিয়া তোমার প্রেমধনে ধনী হইতে পারে। তুমি দয়! করিয়া! এত 
শক্তি নামে দিয়|ছ কিস্তি আমার এমনই দুর্দৈব যে, তোমতেতো| তালবাম! হছইলই 

না, অধিকত্ত তোমার এমন নামেও বিশ্বাম জন্মিল ন!। দয়াময় গোবিন্দ । আমি 

এই ভাঙেই কিথাকিবণ দীনদ্য়াল! এই অধম দীনহীনকে যদ্দি দয়! না 

কষ তবেযে তোমার দয়াল নামে কলম্ক হইবে? প্রভো।! তোমার ভূবন" 

মঙ্গল অমীয়া-মধুর নামে রুচি দাও, আর তোখার নাম লইয়া যেসকল মহাত্মা 

কৃতা্থ হইয়াছেন, তহাদিগের সঙ্গ করিবার, তাহাদিগের উপদেশ হ্বায়ে ধারণ 

করিবার উপযুক্ধ পক্ষি ও বিশ্বাস দাও। সময় সময় যদিও প্রাণে প্রাণে যেন 

বলিয়া দেয় যে, "জীব তোমায় দি শ্জিতে কোন কাই হইবে না, সকলই 
সেই গর্বনিয়ন্তা পরমপুরুষ পরমেশ্বর শ্রীগ্গোবিন্দের ইচ্ছি?” তথাপি যেন কি 

এক মোহে গড়িয়া মকগ ভুলিয়া যাই, তোমার দে অমোধ তত্ববাণী গুনি না। 



ভাদ্র ১৩২৩। | আঁশীষ। গু 

ধীননাথ ! আজ তোমারই মগ ইচ্ছায় তোমারই চির-মেবিকা “ভক্তি? 
পঞ্চদশ বর্ষে পদ পর্ণ করিগ, আমাকে গ্রাণে প্রাণে পিখাইয়া দাও যে, তোমার 
সেবা পুজার, তোমার মঙ্গল-ছুঁচ্ছা পরিপুবণের উপযোগী কি ভাব, এবং কি ভাবে 

কি ভাযাডেইবা তোমাকে ডাকিব, তুমি ন। শিখাইলে আমাক্ষে আর কে 

শিখাইবে। তোমাকে কি বলিয়া ডাকিতে হয়, আমিতো তাহা কিছুই জানিনা )-- 

কি বালে ডাকিৰ ডকিতে জানিনা কিধ'লে ডাকিলে পাইবে শুনিতে । 

(অমি) ডাকিব।র মত ডাকিতাম যদি দেখ। দেতে তুম হাসিতে হাসিতে ॥ 

ডাকিবার মত যে তোমারে ড।কে, 

তারে তুমি দেখ দিয়ে থাক ডেকে, 

(আমি ড|কতে জানিনা ব'লে কি হে নাথ, পাব না! তোমার শ্ীগদ'ছেরিতে ॥ 

কি বালে ডাকিলে শুনিবারে পাও) 

প্রাণে আণে আমায় ডাঁকিতে শিখাও, 

(আমি) তাই ব'লে ডাকি ওহে কমলাখি যা বাগে আমারে শিখাবে ড1কিতে ॥ 

জীরীনেশ চল! ভট্রাচাধা 

উমার আলোক যবে কুটে ধীরে ধীরে, 

নীলাকাশ গিরি সিন্ধু তটিনগর নীরবে, 

দেখি যত পৌন্দধধ্য অগার 
মেত প্রভু আশীষ তোমার" 

সন্ধ্যার আধার টুকু যবে নেমে আসে, 

শত দীপ জলে উঠে সাজের আকাশে 

ছাঁয়াপথে খেলে তারকার, 

গেও প্রভু আশীষ তোমার ! 



৪ ভক্তি । | ১৫শ নর্ঘ,- ১৭ গংধ।। 
জিত? হেরা বে রা০৩৯,। ০. সাবলার 

এ জীবন ভরা আছে কত হুখ' হুঃখ, 

উঠিতে পড়িতে হার গেলে যায় বুক, 

যত হেথা হালি অশ্রধার 

সবি প্রভূ আশীষ তোযার ! 

শ্রীমতী বাণী দেবী । 
অজানার 

“জাতীয়তা কোথায়” ৪ 
(শ্রীযুক্ত বিপিন বিহার সরকার ভক্তিরতু লিখিত 1) 

“তজ গোৌরান্গ কহ গৌরাঙ্গ লহ গৌরাঙ্গ নামবে। 
যেজন গৌরান ভদ্গে সেই সে আমার প্রাণরে ॥” 

ভ্ভাই শাঙ্গালি! যদি গৌর না ভজিলে তবে তোমার জাতীয়তা কোথায় £ 

তোমার জান্ষীয়-গোৌরব-মপি গৌরগুণমণি তোমার ঘরের ছেলে,তোমার 

সমাজের ছেলে। যদি তুখি তোঁষার ঘরের ছেলের গুণ বিস্মৃত হইয়া, পরের 

ছেলের আদর কর, তবে তোমার জাতীয়তা কোথায় ? 

বাঙগাপীর-_ বাঙ্গালী জাতির যদি কিছু গৌরব করিবার সামগ্রী থাকে, দীন। 

বলভাষার যদি একটুও গ্রাণ থাকে, এবং ধাহায় উন্নতাদর্শ-চরিত্র হইতেছে বঙ্গ 
ভাষায় “চরিত” লেখার স্যাষ্ট ও ভাষার পুষ্টি গাধিত হইয়াছে, তাহাকে যদি 

গ্রাণ দিয় ভালবামিতে না পারিলে, তবে তোমার জাতীয়তা কোথায়? 

বাঙগাপার শীর্ষস্থানীয় নবদ্বীপ নগরে যে একটা ছেলে অবতীর্ণ হইয়া 

হরিনামের-বন্যায় সমস্ত ভারতব্্ধ প্রাবিত করিয়। ছিলেন, বর্তমান সময়েও হদুর 

আমেরিকায় পর্যযত্ত ধাহার বু ভক্ত বিরাজ করিতেছেন, যদ্দি তুমি তাহাকে 

না ভজিলে তবে তোমার জাতীয়ত। কোথা ৭ 

«ভারতে এ পধ্যস্ত যত অবতার অবতীণ হইয়াছেন, আর কোন অবতারই 
বছদেশে গ্রকট হুন নাই। কলির প্রথম সন্ধ্যায় গোলকবিহারী স্বয়ং ভগবান 

শ্রীগৌরাম রূপে পতিত-পাবনী হরিভক্তি-প্রদ্ায়িনী মুরধুনী তীরে নবদীপ নগরে 



তাজ ১৩২৩।] “ঞাতীয়ত! কোথায় %” ৫ 

অবতীর্ণ হইয়। বঙজগদেশের&--তথ। ভারতের যে দুর্্শ। মোচন করিয়াছিগেন, 
তাহা ঝড় বেশী দিনের কখ| নয়। তিনি যে আমাদের মত মায়ামুধ জীবের 

নিকট হইতে অগ্রকট হুইয়াছেন তাহা এখনও চারিশত বংসর পুর্ণ হয় নাই। 

তোমার আমার সৌভাগ্যবান উর্ধাতন দশম কি দ্বাদশ পুরুষ তাহাকে দর্শন 
করিয়া ধন্য হইয়ছেন। তবে কেন তুম তাহাকে না ভঙ্জিয়া বৃথা কাল 

কাটাইতেছ? জাতীয়তা হারাইতেছ ? 

তিনি আমাদের হুর্গতি দর্শন করিয়। কত কীদিয়াছিলেন। কিন্তু আমরা এতই 
হুর্ভাগ। যে, তাহার জন্ত একবিন্দুও কাদিতে পারিনা । যিনি আমাদের ঘরে ঘরে 

যাইয়া আচগালে দয়! করিয়া হারনাম বিলাইয়৷ জীবকে ধন্য করিয়াছেন, যদি 

আমরা তাহার এই মধুময় চরিব্ে আকৃষ্ট না হই, তবে আমাদের জাতীয়ত।, 

আমাদের মন্ুষাত্ব কোথায় 

এ পধ্যন্ত ভারতে যত যত অবতার হুইয়াছেদ, শ্রীগৌরাঙ্গ অবতারের মত 

এমন প্রেমাবতার আর কখনও দেখিয়াছ কি? অন্যধুগে অস্তাধির সহযোগে 

রক্তপাত করিয়াও যে কাধ্য সাধিত হয় নাই, এ যুগে তিনি কেবল প্রেম" বারা 

সেই কাধ্য সাধন করিয়াছেন । এ শুন বৈষধ কবি গাহিয়াছেন )-- 

"রাম আদি অবতারে, ক্রোধে নান অন্তর ধরে, অহরাদি করিল সংহার। 

এবে অস্ত্র না ধরি, প্রাণে কারেও না মারিল, প্রেম দিয়ে করিল উদ্ধার ॥* 

পৃথিবীতে কি এমন প্রেমের ঠাকুর আর কখনও হইয়াছে? যদি তুমি এমন 
প্রেমের ঠাকুর না ভজ, তবে তোমার জাতীয়তা কোথায় ? 

এবার তিনি “মার” খাইয়া! কঙ্গি-কলুষরিষ্ট কামিনী-কাঞ্চন-রতত হর্ববল 
জীবকে নিজ-কপা-বারি বর্ধণে উদ্ধার করিয়ছেন। কত শত গলিতকুষ্ঠ রে।গীকে, 
কত শত মহাপাপী দন্যু তথ্করকে এবং কত শত শত মায়াবাদী মন্নযামীকে 

প্রেম দিয়৷ কৃতার্থ করিয়াছেন, তাহার হয়তবা নাই। এমন দয়া ঠাকুরকে 
ফেলিয়া, তুমি আর কাহাকে ভজিবে তাই 2 

জগৎ শৌন্দধ্যের পিয়া্ী। সকলেই সৌন্দধ্যের মোহে বিষুগ্ধ হয় আমার 
প্রেমের ঠাকুরটী এবার গণিত কাঞ্চন-ধারা গায়ে মাথিয়। ভুবন-মোহন বিশব- 

মাতান পৌন্দরধ্য লইয়া জগতে অবতীর্ণ হইয়াছ্িলেন, এমন বিশ্বমাত্তান রূপ 

এবং সৌনাধ্যের একীকরণ ও সমীকরণ আধ কোন্ অবতারে হইয়াছিল ? যদি 



৬ ভক্তি | [ ১৫শ বর্ধ,১ম সংখ্যা। 

এমন গোর মানুষ হাতে পাইয়াও তুমি না ভজিণে, তবে তোমার মন্দ ভাগ্য 

ভিন্ন আর কি বলিতে গারি ? 

সাই বাঙালি! এখনও কি তোমার পাপের প্রাযুশ্চিত্ত হয় নাই 1 এখনও 

কিত্োমার নিদ্ধের দোষ তুমি নিগ্জে বুঝিতে পার নাই ৭ ঘরের ঠাকুর না 

পুজিয়াই তোমার এত দুরবস্থী হইয়াছে। 

তাই! যথেষ্ট হইয়াছে, আর কেন? এতদিন ধরিয়া আগন ঘরের ঠাকুর 

ন। পু্জিয়৷ যে অপরাধ করিয়াছ, তাহাপ্স যথেষ্ট প্রায়শ্চিন্ত হইয়াছে। আর কেম 

অপরাধের মাত্রা বাড়াইতেছ 1 এক্ষণে তাহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া কৃত- 

কর্মের জন্য কাদ, তাহার পদে আত্মসমর্পণ কর। নতুবা তোমার কিছুতেই 
মঙ্গল নাই; এই গাপেই তুমি রসাতলে যাইতে বমিয়াছ, আরও ঘাইবে। 

জতএব ভাই বাঙ্গালি। সময় আছে, এখনও ঘরের ঠাকুর, বাঙ্গাদীর 

আরাধ্য ঠাকুর, শ্রীগৌরাগগ মহাপ্রভ্কে ভঙ্গিতে শিখ, জাতিগত বিদ্বেষ ও হিংস। 
একেবারে ভুলিয়া য1ও, প্রাণভরিয়া এঁকামন্ত্রে গ্রাণগৌর বলিয়া ডাক, কাদ! 

আবার ভারতে ধন্মের বিজয়ভেরী বাঁজিয়া উঠিবে। আবার ভারতের সার্বজনীন্ 

প্রেম-ধর্ম্ের মোহনমন্ত্রের সুমধুর ধ্বনিতে সুপ্ত ধর্ম-জগৎ জাগ্রত হইয়া 
উঠিবে। আবার ভাই! যপ্তকোটা-ক£-নিনাদিত প্রাণগৌর শবে প্রহুগ্া 
ধরণী মাতিয়া। উঠিষে। কেন আর গৌণ করিতেছ? বিলম্ব করিও না| 

অবিলম্বে বিলম্বের শিরে শত ব্রজ ভাঙ্গিয়া পড়ক। এস, ভাই! শ্রক্যমন্ত্রে 

সখ্যকঠে, উষ্তানে গৌর নাম গ[হিয়া ধন্য হই এবৎ জগতকে ধন্য করি। 

এস, আপনি মাতিয়া জগৎ মাতাই, আপনি কীদিয়! জগৎ কীদ্াই। এস, 

আমরা আকুল কণ্ঠে মিলিত স্বরে জগতের দ্বারে দ্বারে যাইয়া ঘোষণা করি,_- 
"ভজ গৌরাঙ্গ কহ গৌরাঙ্গ লহ গৌরাঙ্গ নাম। 
যে জন গৌরাগ্ধ ভজে মেই সে আমার গ্রাণ॥” 

যদি ইন করিতে ন| পার, তবে তোমার জাতীয়তা! কোথায়? মনে 

রাখিও,-কেব্ল বক্তৃতার হুদ্নুগে ব! মাপিক পত্রিকার পৃষ্ঠায় মসীবিনু ব্যয়ে 

জ/তীঘ়তা রক্ষা হয় না। "জাতীয়তা রক্ষা করিতে হইগ্ে, তোমার জাতীয় 

সম্পত্তি বৈষ্ণব-সাহিতের ইতিহাস আলোচন৷ কর তোমার ঘরের ছেলের 

গুণ গহিতে শিধ, বাঙ্গালীর ঠাকুর) তোমার ঘরের ছেপেটী কি বন্ তাহ! জানিয়। 



ত্র ১৩২৩। ) শীকৃষ্ণ- চৈতন্য | ণ 

রাখ। তাহাকে প্রাণ লি স্তালবাদ; আন দিগাভজ। যদি তাহা করিতে 

নাপার, তবে তোম|র জাতীয়তা কোথাষু 2 ভাই,-- 
“হয় ঘুাঁই হবে না এমন অব্তাব। 

মর্জা মবতার-লার গোরা অবতার ॥" 

অতএব আর কেন ভাই ভুলিয়া আছ: গৌর ভঙজ, গৌর নামে মজ, টা 

ধন্য কর এবং আপনাগন লাতীয়ত। রক্ষ। কর। জয় গৌর। 

জীরুষ্চ- চৈতন্য । 
তু ০ সপন সাল 
০৩৬ 

শ্রীরাধার গ্রেমে মু্ধ বনমালগী, বংশীধারী হরি, 

পীতধড়া শিথিপুচ্ছ বনমালাঁ বংশী পরিহবি" 

তেমাগিয়ে শ্ম-রূপ তেয়াগিয়ে হামের মরম, 

ত্যজিয়ে বেকুঠধাম দেখাইতে প্রেমের চরম 

অবতীণ হ'লে হরি গৌর দেহে নবদ্বীপ মাঝে 
শিখাইতে জন্গণে প্রেম-ভক্তি-নিষ্ঠা বিশ্বরাজে ! 

তাই' আজ যগ্জুকণ্ে উঠিয়াছে এ হরিবোল 

তাই ঝারে দুধ/য়ন; পুকের পাগল-হিল্লোল 

খেলে যায় সর্দাদেহে ; ছৃ'বাহু তুলিয়ে বুঝ তাই 

প্রেমের মোহন-হুখে ঘন খন নচিছ্ধ কানাই! 

কত শান্তি কত তৃপ্তি কত না আনন্দ মিলে হেথ। 

যেখা হরি-সন্্ীর্তন, যেখানেতে হয় কুষ্ণজ-কথ।। 
সব্বত্যাগে কত সুখ, কত মধা হরিনামে ঝরে 

শিথাইলে সর্ধাজনে; ভক্তি মুক্তি দিলে আপামরে। 
আর শিখাইলে নাথ, বুথ! যত পাণ্ডিত্য-বড়াই 
বৃথ। তর্ক, বৃথ। জ্ঞান, ভক্তি শুধু জীবেরে তরায়। 
এই বিশ্ব-পারাবারে “নাম” মাত্র দিলে কর্ণ-মাঝে, 
হদে দিলে প্রেম"বীজ অন্তিষে মিলাতে শ্যামরাজে ! 

দন স্শ্রীমন্মধ মথন মরকাধ। 
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নাল। কাজে' মার|দিন থাকি আন্মনে,-- 

সংলার লইয়া থাকি ছাড়িয়া তোমায়। 

তাখলে কি হে বধু? যে অচ্ছেছু বঙ্ষনে 

বাধা আছি প্রাণে প্রাণে তোমায় আমায় 

যাবে গো ছিড়িয়া? লাকি যে মধু-মুগতি 

আমা মণিল এই হৃপয়ের মাঝে-- 

আপনি দিয়াছ আরকি, ওগো শ্রাণপতি । 

পবে তা" সর'য়ে? কথা স্মরি মরি লাঞে | 

তব দরশন ভীত! কুন্ঠিতার দেছ' 
খুলিয়। গঠন কান্ত !এঁ-ম্লান মুখ চুমি' 

আপনি উছলি দেছ প্রেমসিন্থু হুদে। 

কেদে মরি, তাবি “কত ভালবাস তুমি” ! 

যত আমি চা'ব নাথ! তোমার এ বাঁধন খুলিতে 

আরও বেঁধ' প্রেম-ডোরে ; তবু তোমা? দিওনা ভুলিতে । 

শ্ীগোপেন্দু ভূষণ বিস্াবিনোদ । 

পদকাঁর কৰি ঈশ্বরচন্দ্র । 
(যুক্ত কালীহর দাস-বন্থু,ভক্তিসাগরর লিখিত). 

বাংলা ১২৪২ সনের ২১শে ফাল্গুন আমাদের আলোচ্য এই পদকার 

ঈশ্বরচক্ত্র মকহুদপুর গ্রামে অস্ত্রান্ত সাহাকুলে জন্মগ্রহণ করেন। ঠাহার 

পিতার নাম অয়কঞ্ণ, মাতার নাম কমলা । পিতামাত। উভব্ষেই ভগবন্ধিষঠ 

ছিলেন। জয়কৃষ্ণ চারি পুত্রঃও চারি কন্ত। রাখিয়াএস্জী বিদ্ধমানে পরলোক 



ভাদ্র ১৩২৩.।]: গ্ুদকাঁর কবি ঈশ্বরচন্দ্র। ৯ 

যত্র। করেন। নকঙ্গদপুর পাদ্াানদীতে ভগ্ন হইলে, তাহার চারি পুত্র কামার 

গা গ্রামে মাতুল মওডলবাবুণ্ধের আশ্রয়ে বাস করিতে থাকেন। হীশ্বরচন্্রের 

সব্ধজ্যে্ট ভ্রাতা গুরুচরণ *কিকাতা সাহেবদের দালালি করিয়া প্রভূত অর্থ 

সঞ্চয় করেন এবং জনমে খ্য/তনামা হন। দ্বিতীয় ভাতা হরিদাস পারুনিক 

বিগ্তা অধ্যয়ন করিয়। মুন্পী উপাধি লাভ করেন এবং বৈষয়িক বর্ে একজন 

গণ্য ম্জ কুতবিদ্য ব)ক্তি বলিয়। পরিচিত হছন। 

ঢাকা বিক্রমপুরের মধ্যে কামার গ। এধটী হুবৃহৎ ও মনোজ্ঞ গ্রাম | ভাগ্য" 

কুল কুগুরাজবাড়ীর সন্নিকট বিয়া আধুনিক সময়ে উহার শ্রী বিবাদ্ধত 

হইয়াছে । এখানে কোন দ্দিনই গাথক বাদক গুণিঞনের অভাব নাই । অঙ্গ 

গুণে ঈশ্বরচণের স্গীত শানে অনুরাগ জন্মে। সঙ্গীত একহস্তে লোককে 

নরকে কেপে, অন্ত হস্তে র্গে তোলে; সঙ্গীত কাহাকে বিষ ন্য়লে দগ্ধ করে, 

কাহকেবা অনৃত নয়নে শিপ্ধ করে) কাহাকেব। পদে ঠেলে, কাহাকেবা কোলে 
তোলে । ঈঙ্রচন্্র নিজ নিম্ুল-ম্বভাবগুণে অমৃত লাভ করিলেন। সৌন্দধ্যের 
রমনয় লন্বৃন কাণনে 52 কল্পবৃক্ষের উতপত্তি। তন্মধ্যে তিনি তিনটার সেবা 
করিয়াছেন। কাব্যশান্। সঙ্গীতশান্ত চিত্রিত) স্থপতিবিদ্ত। ও. ভাঙ্কর- 

বিগ-_এই গঞ ধলাবহার প্রথমঞয়ে তাহার অধিকার হইতে চলিপ । কার্ণ 

সৌন্দধ্যস্পূহ ঈশ্বরচন্ত্রের বলব | 
মহাত্মা একুঝ্কমল গে(গি মহোদয়ের নিকট উপরিষ্ট হইয়া! সুদে 

ঈগ্বরচন্দ যৌধনের উত্পব্ময় শ্রহুললতায় বাসন্তী, হোরিপীল।, নগরমদ্ধীর্ভন ও 

বাউল সঙ্গীত নিচয় রচন। ও প্রচার করিয়। রচনার মাধুধ্যে ও কাঁবতবে জন 

সমাজে গব্বশ্নতিষ্ঠ হইলেন এবং মুন্সী উপাধিতে বিভুষিত হইলেন। সঙ্গীতের 

অনুরোধে তিনি ধর্ধশাস্ত্রের আলোচনা করিয়া বাতগন্ন হইগেন; এখন 

তিনি কেবল গাথক নহেন, কবিও। তাহ।র মেধাশক্তি ও প্রতিভা অতি প্রথর। 

ঈশ্বরচন্ত্রের বয়ন যখন ৪৩ বর, তাহাকে কিছুদিনের জন্য তুর্গতির 

হত্কে লাহিত হইতে হইল। কলিকতার ব্যবসায় উপাজ্জন বিন হইল, মাতা 

ও তিন ভ্রাতা তাহাকে একাকী সংসারে রাখিব চলিয়া গ্রেলেন। নিগ্ের বাড়ার 

ইঞ্টকালয় খানা কয়েক বংসরান্তর নদীসাং হইল।, কিনতু দ্র নন ] 
তাহার চিত্ত স্গীত ও কাব্যরসে ভরপুর । 

চি 



১৪ তক্তি ৷ [ ১৫শ বর্্)--১ম মংধা।। 

বজবৃক্ষের মূল-মন্দাফিনী-জলে বিধৌত । কাবাছি কজতরুর সেধা করিতে 
বাইয়া! পদকার ভক্ি-মন্দাকিনীর প্রধাহ পরশ পাইলেন। কালে ভঞ্জিদেধীয় 
এতই দয়! হইল যে, তিনি ঈশ্বয়টঙ্লকে নিজজ্তস্যদাদে মাধুর্য পীযুষ পিক়্াইলেন। 
জয়দেব, বিচ্তাপতি, তত্ঠীদাস, গোবিশদাস প্রভৃতি গ্রন্থকারগণেয় গ্রন্থনিচয়ে 

তাহার পরমপ্রদ্ধা জঙ্মিল! এই সকল রপিক মহাগনগণ সেখাতৃষ্ট হইয়াই যেন 

তাহাকে প্রেরপা-প্রসাধ দাল করিলেন। ঈশ্বরচনত্ কৃতীর্থ হইলেন। জীীভগবাদ 

প্রাকৃতার্থ হরণ করিয়া তাহাকে পরমার্থ দিলেন। যুগলপিরিতি রসতত্বের 
নৃবপুণ্যোত্-মাধুরী তাহার জদয়-কদারে কল কল স্বন্ধে গ্রবাছিত হইল। 

বন্থর সার রণ, রমেরসার মাধুর্য । ফার চিত্ত কণ্টক নয়, কুতুম ) মক নয়) 

সরিং-স্ঠাহার ইহাতে অধিকার। পশ্চিমাঞ্চলের মনোহরসাহী কীর্তন 
উদ্দীপক ও উদ্মাদক সামগ্রী । উহ! চাদের নুধা। ধিক্রমপুরের পদকীর্ভম চাদের 

লুধ। না হউক্, পদ্বের মধু। শীশ্বরচজের প্রেম-প্রবণ চিগু সে মধুর একতম 
কমল। হঈঙ্গরচন্রের 'হরিলীল। পিখরিণী” পদাবলী গ্রন্থ, আন্মান্ত বস্য। উহার 
সহশ্র খানি পুস্তক গ্রেমদাম ও শচীনন্দন প্রমুখ বীর্তনীয় ভক্তগণ কর্তৃক সাদয়ে 
গৃহীত ও জ্রীত হইয়াছে। 

ঈশ্বরচচ্র এখন পরম ভাগ্যবান ও হুখী। তাহার মদানম্ব-চিত্তে জদাই 
হুখ বিরাজ্জ কর্রিতেছে। ুখী কে, তাহার মীমাংসা! লাই; কিন্ত তাঁহার 
অবস্থা! দেখিলে উহার সংজ্ঞা স্থির করা যাঁয়। পরত কাহার এই গুখ-শীতল- 
চিন্তের গুণুকোণেও সময় সময় একটু বাশ্পোদুগম লক্ষিত হয়। উহা 
্বামীতে কুষণ-সেবা-নিরতা সাধ্বীপদ্ধী নদরাণীর গুণস্মৃতির তাপজনিত। পদকার 
এই গ্রন্থ লিখিতে প্রত্যেক অধ্যায়াস্তে যেচিস্কাবেগ প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে 
উহার আভাস পাওয়! যায়। নন্দরাণী স্বামীর অনুরূপা। অনুকূল! ভারধ্য। 
সংসারে ইহা অপেক্ষা সৌভাগ্য আর নাই। - - 

তিনি প্যারীলাল, কিশোগীলাল, রামলাল, রঙগলাল, বিদ্দুলাল, ণিরীশ্রণাল 
ও বিনোদীলাল এই সাত পুল্র এবং শত়দ ও হুশীল! এই ছুই সধব! কন্তা এবং 
পৌন্র দৌঁহতাদি রাখিয়া স্বামী সমক্ষে ১৩০৭ সনের ফাল্ধন মাসে ৫৩ 
বংসর বয়সে লোবান্তর প্রাপ্ত হন। 
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সপ 

হুরণিক ভক্ত ঈত্যচগ্রী আমার প্রতি সথ্যভাব ফেখাইয়। থাফেন। এ 
অধমের রচিত পদ হই চারিটি লইয়া! তিনি দইছাকা নবনীর স্তায় ভাবও বলেন 
ওঁজ.ল্য সম্পাদন করিক়াছেন। তদদ-্ট্ে হিশেষত্ত: উহার পদাবলীর পথ্যা- 
গোচনায় তাহার প্রতিভার এবং জজীরাধাকৃে অসাধারণ প্রেম-ভক্তি সঞ্চার 
পরিচয় পাইয়াছি। . 

অক্ষম সত্বেও মহাত্মা ঈশ্বরচন্্রের প্রীতিপ্রণেদনে তাহার এই সংক্ষিপ্ত 
জীবনী গ্িধিতে চেষ্টা করিলাম। তিনি অনিচ্ছা স়েও'উহা,ক্তাহার নিজ 
গ্রন্থে গ্রথিত করিয়া আমাকে কৃতার্থ করিলেন । তক্তজনের গুপগীতি মঙ্গলকয়। 

ভাগ্যক্ুলের রজোপাধিক জমিদার জীলউ্নাথ রায় মহোদয়ের মত অধীত্- 
শান্তর প্তগগ্রাহী ও রমগ্রাহী ভক্তাগ্রণী যখন কথিবর ঘুক্সী ঈর্বরচল্তের প্রতিভার ও 
পদ*্রচনার চাতুর্ধ্যে মাধুর্য্ে মু হইয়া! নিজ অর্থ ব্যয়ে ও সহ্য় উৎসাহে 
ষ্ঠাহার পদাবলী দ্বিতীয় ভাগ "হরিলীলা নব মালিক” প্রকাশিত করিয়াছেন, 
তখন তাহার গুণপণা-_ প্রকৃত মুল্সীয়ানা আমার মত লোকে স্বীকার না করি 
থাকিতে পারেন! । অধিক লেখা বাছল্য, উহার গ্রন্থই উত্তম পরিচায়ক। 

০০ 

“শারদীয়! "বাহন ।” 
পপ টি 0 ওহ 

“আননাময়ির আগমনে হাসিছে ধরণী | 
শু্রবর্ণে সাজিছে গে! জননী প্রকৃতি-রাণী ॥ 

গাহিছে বিহগকুল, আনন্দে হ'য়ে আকুল 
বহিছে মলয়ষায়ু মহ মন্দ ভরে। 

কপায়ে তিক লতা, জোলায়ে গ!ছের পাতা 
ভাগাইয়ে প্রেমিকেরে ভক্তি অঞ্নীয়ে ॥ 

আবার শরংকাল অঙ্গাগত। মাদশভূজ! এবার দ্বেটকে আমিজেহেন। 
আনন্দমদ্রির শুতাগমূন প্রত্যেক বংসর এই শরতেই হইয়া থাকে। এই 



১২ ভক্তি ।  [১৫শ বর্য,-১ম সংখ্যা। 

দময় হাসাময়ী আকাশ গুভ্রবেশে সজ্জিত। দগ্ধ নির্বল মুর্তি ধারণ করিয় 
পুলকভরে নৃত্য করিতেছে। সতত সঞ্চারমান্ মেঘ সমূহ অন্তরালে লুক্কাইত, 

প্রকৃতিরাণী আনন্দে মাতোয়ারা । ধিদ্তৃত প্রান্তর সমূহ শ্যামল শন পন্বিপূর্ণ। 
শরকালের রদ্গনীর তমোশুন্য শুভ্র জ্যৌতল্সামমী কান্ি নিবীক্ষণ করিলে হৃদয় 
স্বতই আনন্দরমে আধা ত হয়! এ দময় সাগরসক্গতা তোনদ্বপীর জঙকল্লোগ 

আন্তহ্থিত হয়, এ স্ময় দীন দুঃখী রোগী ভোগী সকলেই আনন্দমুর্ধির আগঙ্নে 
পুলকিত। শরৎ ও বসন্ত বিধাতার অপুর্ণ্ঘ কৃষ্টি। শক্রু মিত্র সকলেই মিলন- 

রাখীতে বন্ধ। বঙ্গদেশের লোক পরস্পর ভ্রাতৃন্ষেহে বাহতে বাছতে যুক্ত। 
এ সময়ের আনন্দ আনয়ন করিতে হয় না, নিজেই আগে। হিলগদিগের গৃহে 

গৃহে মা সিংহবাহিমীর আগমন হইয়া থাকে । ম| তিনটা দিন থারকিবার পর 
দশমীন্ে আবার ছয় মাসের মতন চলিয়া! যান্। এই তিনটা শুভদিনে বৃষ্ষ 
বলপরী হইতে সমস্ত চলাচল ব্রদ্ধার স্য্ট পদার্থ লকলেই আনন্দে মগ্ন । যেদিকে 
অবলোকন কর! যায়, সেইদিকেই আনন্দোচ্ছবান, সেহইন্দিকেই স্কক্তির বাধন, 

গবিত্র মিলন মুখ দেখিতে পাওয়া যায়। 

বিধাতা মানবগণকে পাঁবত্র বাধনে বাধিঝার জন্যই যোধ হয় এই খতুষ্টাকে, 
জগতে গ ঠাইয়াছেন। পর্তিত পাবনী দুর্গা অজ্ঞান অন্ধ সম্তানগণকে জ্ঞানা- 

লোকে আনিবারন জন্যই এন দুর্দান্ত অহৃর দল বিনাশ করিবার জন্যই দশদিকে 

দশ বাছ বিস্তার করিয়। মিংহবাহিনী মূত্তাঁতে রত্ব সিংহাসনে বিরাজিত। 

দেবাদিদেধ মহেশ্বর মার মন্তকোগরি অদ্ধ [নিমিলত নয়নের অধিষ্ঠিত ॥ মার 
ছুই পার্থ ছুই প্রস্থূটিত পদ্জের উগর ধন-এথধ্য-গ্রদাঞিনী লক্ষী ও জ্ঞান-গর্ভ- 

উপদেশময়ী বাণী বীণাপানি বীণাকরে দর্ায়মাল]। এত দুভয়ের দক্ষিণে ও 

বামে জগংমাতার তনয়ন্থয় কার্তিক ও গণেশ ময়ূর ও মুষিকে আরোহণ করিয়া 

জগবানীর আনন্দ বিধান করিতেছেন । 

অযোধ্যাপতি রাজ! দশরখের জো্টপুত্র বাঁমচল, লক্কারাঞ্জ রাবণ-নিধন- 
মানসে এই সমস মাদশভূজার পুণ্তা করেন, ইহাই শাস্তোক্তি অতি প্রদিদ্ধ 
বাক্য। মার তিন দিধগ পুজা আরতি করিবার পয় চতুর্থ দিবমে বঙ্গবাসী 

হিলুগণ মার গ্রতিযূর্তিকে পুত সলিলা গঙ্গাবক্ষে বিসঞ্ভীন করেন। এই দিবলকে 

বিজয়। ঘ্বশমী কহে। জানিনা ইহা বাঙ্গালা হিলুগণেয় হখের দিন কি দুঃখের 
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দিন। প্ররুততই এই দিন সংসারবাসীর পক্ষে অতি মহৎ ও পরিত্র। কারণ এই 

দিন সকলেই পুর্দকত বিবাদ বিশন্বাদ, মনোমালি ভূপিয়! দেবীর মাম শারণ 
করিয়। মিলন বজ্জুতে আবদ্ধপ্হয়। | 

শংাদীয়া পুঞ্জার কথ! মনে হইলে, লোক কত আশায় বুক সাধে । প্রননী 
তালার গ্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম পুজ্র বিদেশ হইতে আগমন ফবিবে এই আশাম 

কণ্ত পূব হইতেই দ্বিন গণন| করিতে থাকে। প্রত্যেকেই নিজ নিজ গ্রিয়- 

জনের আশায় বুক বধিয়ামার আগমনের আর কত ধিলঙ্ব তাহারই চিন্তার 

বান্ধ। মা আনন্দময়ির শুভাগমনে ধরার যে কি অপুর্ব বেশ হইবে, কত 

বদ্দুশান্ধব, আয় জন সফলে আবার একত্রিত হইবে এই আশায় আর্খাসিত 

হইয়া মনে মনে কত কথ।ই কল্পনা করিতেছে। কিদ্তু কিঞ্ানি অনৃষ্টের লিখন 
ও নিধাতাঁর ইচ্ছায় কতদূর অগ্রসর হইবে তাহা বলা যায়না। মার আগ্মন- 

বার্তা মন মধো এইরূপভাবে আলোচনা করিয়া! এক দিবদ আমি নিদ্রার হুকোমল্ 

কাড়ে আচেতন হইলাম। যখন এই স্ুনুপ্তির শাস্তি অন্ুন্ভব করিতেছি, 

এমন সময় স্বপ্র আসিয়া আমায় কৈলাস রাজ্যে লইয়া চলিল। স্বপ্লাবেশে 

মার শৃশুধাগয়ের নয়নাভিরাম অপুর্ঘ শোভা হেরিয়া পুলকিত চিত্তে ইতত্ততঃ 
গরিবমণ করিতেছি আর আমার ছই চক্ষু দিয়া যেন আননদাশ্র প্রবাহিত 
হইতেছে। এমন সময় একটা ভয়ানক আর্তনাদ আমার কর্ণে প্রবেশ করিল। 

তখন রাত্র অবসান প্রায়। সেই কাতর রোদন-ধ্বনি শ্রবণ মাত্র আমার 
নিদ্রা ভঙ্গ হইল। নৈশবাতাস নিস্তদ্ধত। ভঙ্গ করিয়া মধ্যে মধ্যে প্রবল 

বেগে গ্রবাহিত হইতেছে এবং ক্ষণে ক্ষণে ছুই একটা পক্ষী রাত্রি শেষ হইয়াছে 
ইহা হুস্প্তির কোমল ক্রোড়ে শঙ্কিত জগংবাসীকে জানাইয়! চেতন! সঞ্চায় 

কয়াইবার জন্য কুজন করিতেছে। নিদ্রানতঙ্গে দেধিলায যেন এক যোড়শী নারী 
বিকাঘিত পদ্মের উপর দুবর্ণ খচিত বস্ত্রে আবৃত হুইয়া, অলক্তরাগ বর্জিত 
পদঘুগল নৃণুরে পরিশোভিত করিয়া, অধরে মুছূমন্দ হাস্য লইয়া আমার সম্মুখে 

দণ্ডায়মানা। চকিত্তে একবার মাত্র মেই অপুর তেজময়ী মৃর্তিকে দেখিক! 
আমার হৃদয় ম্পর্দিত হইতে লাগিল।. চক্ষু ঝণসাইয়া গেল; পুনরায় আর 
যেন আমি চাহিতে পারিলাম.না। বিত্ত হায় মধে! আর একবার মাত্র সেই 

অপুর্ব তেঞ্জঃপুণ হাপ্যময়ী মুর্তি দেখিবার ভন্য বাসনা আগিতে লাগিল। 



১৭ ভক্তি। | ১৫শ বর্য,--১ম সংখ্যা। 

কিয়ৎক্ষণ পরে আবার আমি সেই মূর্তির গ্রতি চক্ষু ফিরাইলাম। দেখিলাম 

যে সেই মুর্তি আমার সম্মথে অগ্রপর হুইয়। আমার ঘস্তকের দিকে দণ্ডায়মান 
হইয়া বিণনিন্দিত ত্বরে কাতর কঠে আমাকে” কহিতেছেন, বাব! আজ 

বিজয়! দশমী, আমার স্বামীগৃছে যাইবার দ্দিন। আমার সহচরী বিজয়! 
আরনিয়াছেন। উঠ, আর নিদ্রা বাইওনা। আমি তোমাদের কাছ হইতে 
আপাততঃ বিদ্বায় লইলাম বটে, আবার শীন্রই আসিব ছুঃখ করিওনা বা 
হতাশ হইওনা আমি তোমাদের চটির বহির্ভত হইলাম বটে, কিন্তু তোমাদের 
উপর আমার সতত দ্বেহপূর্ণ মৃষ্টি রহিল। আমার আশীর্ষাদে নিশ্চয়ই তোমরা! 
জীবনের কর্তব্যকাধ্যে সফল কাম হইবে। তোমার সম্ম,থে বিস্তৃত, কর্মক্ষেত্র 

অনেক কর্ম তোমাকে করিতে হইবে, শয্য| পরিত্যাগ করিয়া, হৃদয়ে উৎসাহ 

লইয়া, মনে আনন্দ জাগরুকু রাখিয়া কর্মব-সমুদ্রপানে প্রধাবিত হও । আমায় 

হায় হইলে বলিয়া! ছুঃখ বা ক্ষোত্ কিছুই করিওনা আবার আমি জাদিব। 
আবার খআনিয়। তোমাদের কোমল অধরে হাদি দেখিব। আশার তোমাদের 

ক্রোড়ে করিয়। তোমাদের বদন চুম্বন করিব, আবার তোমাদের হুমধুর মা, 

যা, ধ্বনী শুনিয়া আনন্দ লাগরে মগ্ন হইব। 
বর্ধার বারিধারার ন্যায় রক্তিমবর্ণ প্রভাত-হৃধ্যের ন্যার, জ্যোত্মাগোকে 

চন্দ্রকিরণেরন্যায়, অমাবন্তার নিশাকাশে নক্ষত্র রাঙির স্তায়। শারদীয় পুণিমার 

স্বচ্ছ ন্নিগ্ধ চন্দ্রোলোকে উদ্তামিত তোমাদের মুখ কমল দেখিয়া, বিশ্বের গরিমা। 
সৃষ্টির নৈপুণ্য সমস্ত প্রাণে প্রাণে অনুভব করিব। এই বলিয়া সেই ছাল্যময়ী 

মধুর-ভাষিণী অপরূপ দ্বেবী মুর্তি সহসা অপসারিত হুইন্া। আমার দৃষ্টির বহিতভূ্ত 
হইলেন। আমি সেই গৃহে আর তাহাকে কোন স্থানে ধুঁজিয়। পাইলাম ন!। 

শয্য। পরিত্যাগ করিয়া! ক্ষিপ্রতিতে গৃহের বাহির হুইয়।! ধাবিত হইলাম। 

কিন্ত হায়! আর তাহাকে দেখিতে পাইলাম না। আর একবার মাত্র 
তাহাকে দেধিবার আশার আমি বছঢৃর অগ্রসর হইলাম, কিন্তু কই পাইলাম না! 
হায় প্রভাত! আমায় তুমি হতাশ অন্তঃকরণে দীর্ঘনিশ্বাদ ফেলাঁইয়! 
পুনরায় গৃহে ফিরাইলে। আর একবার মাত্র য্দি সেই পবিত্র দেবী প্রতিমাকে 
আমার সন্মে দেখিতে পাইতাম, তাহা ছইলে আমি তাহাকে একটী কথা 
জজ্ঞাসা করিয়া, আমার প্রাণের জাল! জুড়াইতামূ। বিস্ত হইল না; আমার 



ভাদ্র ১৩২৩। ] প্শারদীয়া আবাহন।” ১৫ 

ভাগ্য আর বুঝি হাহ!র সাহত দেখা হইল ল। সমস্ত স্থান তন্ন তম করিয়া 

খুঁজিলাম, কই কোথাওত সেই মাতৃরপিণী আৰন্দময়শকে দেখিতে পাইলাম 
মা? তখন আমি উন্মাদ প্রায়) বাছ জগতে কি খটিতেছে বাকি ঘটিবে সে 

বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ উদ।সীন।. কেবল সেই আনন্দমী মার পদযুগল ও স্েহ, 

দয়া, মমতা গ আশীর্বাদ পুর্ণ দৃষ্টির কথ! আমার মানসপটে শ্বাত প্রত্িঘাত 

করিতেছে। ক্ষুধা! তৃষা সমস্ত তখন বিম্মৃতির অতল জঙ্জে নিমজ্জিত। উন্মাদ- 
প্রায় যখন আমি চতুর্দিকে ঘুরিতেছি, এমত লমর সহসা আমার চেতনার সঞ্চার 
হইল। জ্ঞানের সঞ্চারে দেখিলান সেই অগজ্জননী বিশ্ব প্রতিপালিনী, দ্বানব- 
দঙ্গনী মাধেন সৌম্য মৃিতে পুকব্ধেরন্যায় বিরাজিত রথিয়াছেন। আমার 

সদয় তখন শাস্তিরমে আত, মানসভূঙ্গ তখন মেই ভক্তি'রল-পানে 

উন্মত্ত | তখন আমার অস্তরাত্ম! পরমাক্মাতে মিলিত। আমি মাকে হদরা- 
সমে উপবেশন করাইয়া, ভক্তি মাল্যে প্রথমে তাহার চরণ বন্দনা,করিলাম । 
পরে অনেক কাতরে অনুনয় বিনয় করি বলিলাম, মাগো! অভয়দ্বায়িনি! এই 

বিজয়। দশমীতে কতলোকের ঘর আধার ক'রে তুই চলে যাবি; কতলোক 

তোর মগিন॥অঞ্্ভারাক্রান্ত চক্ষুদেখে বিষাদ সাগরে নিমগ্ন হ'বে। কত সন্তান্ 
তোর কোলে যাবার জন্য ব্যকুল হ'কে মা মা রবে ক্রন্দন ক'রবে। কিন্তুমা 

অভয়দায়িনী তুমি কি তাধের দিকে ফিরে চাইবে ? আর কি ম! মধুর বাক্যে 
তাহাদের তুমি অতয় দিবে? ম যেন কোন সাক্কেতিক চিত দেখাইয়া আমায় 

উত্তর দিল, হাবাবা! তোমাদের মঙ্গল হইবে; তোমাদের মনস্কামন! পু হইবে। 
এই বলিয়৷ দহস। বায়ুমধ্যে অনৃষ্ঠ1 হইল । আসি সমস্ত জগতই অন্ধকার দেধি- 

লাম। এমন সময় শুনিলাল মাকে শেষ বিদায় দিবার ছন্য ব্রাহ্গণগণ মন্ত্রপাঠ 

করিতেছেন। কত দীনহীন দরিদ্র সন্তান্ মার মলিন মুখখানি একবার দেখিয়া 
তাহাকে শেষ প্রণাম দিবার জন্য গমনাগমন কারতেছে। ঝুষ্লালীর গৃহে 
বিমন্জ্বন বাজন। ব1ণিয়! উঠিল | এদিকে আমাদের অস্তঃ করণে. বিষাদ কালিমা 
পড়িল। সমস্ত লোক একত্রিত হুইয়। অশ্রুতরাক্রাত্ত নয়নে বিষাদ পুর্ণ আননে 
একস্বানে সমবেত হইল। কোথাও এরূপ জনতাপ সমাগম হইলে, মধুর ও 

কর্কশ অন্ফূট ও উচৈঃচ্চারিত কখোপকথনে কেমন একটা অদ্ভূত শব্দ উত্থিত 
হইয়া থাকে কিন্তু আজিকার লোকারপ্য পরব, ঝটিকার প্ররালীন নিশ্বদ্ 



১৬ ভক্তি । [১৫শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা । 

প্রকৃতির ভা, নির্বাত নিশ্চল অটবী অথবা অর্সংখ্য চিত্রিত যুর্ভির প্রধর্শনীর 

ন্যাধ নিষ্পন্দ ও নীরব | ইঞার কারণ কি? জগত্বামীগণ আজ ইহার উত্তর 

দিতে অক্ষম । তাহাদের হৃদয় এখন শোক্সাগরে অভিভূত; এখন তাহারা 

মাতৃহারা হইয়া উত্তাল শেক-তরঙ্গে মজ্জমান্; এখন তাহাঁদের হৃদয় কবাট 

নিরুদ্ধ; বাহ জ্ঞান শুন্য নিশ্বাস প্রশথাস শুন প্রস্তর মুত্তি সদৃশ | পাষাণকায় ধারণ 

করিয়া তাহারা দণ্ডায়মান আছে মাত্র; কিন্ত তাহাদের হুদয় মরুভূমি নয়। 

মাহারা সন্ভানগণ আজ তাহাদের অবলম্বন হারাইয়াছে। প্রব্লবাত্যায় এখন 

ভাহাঞ্ধের কিছু করিতে পারিবে না। দুঃখ দারিদ্রের পীড়নে তাহার। তিল 

মাত্র বিচগিত হইবেন, দামোদর কি শত শত বারিধি গ এখন উত্তাল তরঙ্গ 
ভঙ্গে তাহাদের ভামাইয়া লইবা যাইতে পারিবে 'না। হায় মায়া! তোমাক 

ধন্য, তোমার জালে গৃতিত হইয়া কত শত যোগ খাঁধর। আঞ্ও পধ্যন্ত এক 

একবার তাহাদের প্রিয় বন্তর কথা মনে করে। তোমার ক্ষমতার নিকট মকলই 
গরভূত। যে তোমায় ত্যাগ করিতে পারিয়াছে সে পরমাত্মায় লয় হইয়াছে; 
তাহার অন্তিত্ত আর এই ধরাধামে কিছুই নাই। তাহারই. জন্ম সফল মে এই 
বিশ্বের গরিমার পাত্র। ধন্য সেই আত্মকে, কালের মহা প্রান্তরের মধ্যে 

যার নাম আজও পধ্যস্ত খিলুগ্ু না হইয়া সুব্ণঅক্ষরে ক্ষোদিত আছে। 

মাগো শিবানী! কেন মা তুই মায়াকে সৃষ্টি ক'রে এই নশ্বর জগতে 

গটয়োছাল? কেন মা তুই মনুষ্যের প্রাণ কোমল ক'রে গঠেছিলি? যখন 

আমাদের চক্ষেরজ্আন্তরালে থাকাঁব ব'লে তোর মনে বালনা ছিল, তখন কেন 

তুই তোর অকৃতি অধম জস্তানগণকে মায়াজালে বন্ধ ক'রে রেখেছিলি? মা 

সন্তানের উপর কি তোর চাতুরী করিবার ইচ্ছা? মা, সংলারে কত জীৰ 

আিতেছে, যাইতেছে তাদের জন্তে আমাদের প্রাণ কাদে কেন? তোর 

কাছে চলে খাবে; ছুর্দিন পরে আমাদেরও এ ভবের পুতুল খেলা সাঙ্গ ক'রে 

তোর কাছে যেতে হবে) তবে কেন পন্মাময়ী। এত বাধ। বিদ্ধ এত ভীষণ পরণ- 

ধায় পীড়প। তবে কেন তুই মা আমাদের এই কঠোর দায়ত দিঘ্নে এই 

নশ্বর ধরাধাম়ে পাঠাদ্? এ বিশ্বনংসার কেন মা মারাময় ? দয়াময়! তুইত 

অগ্র গশ্চাৎ সমস্তই জানিস্ সবে সময়ে সমগ্ধে কেন গো জননী এমন মোহেতে 

জীব সমাচ্ছ হুদ! সন্তানেরও কি তোর কাছে পৰীক্ষা দিতে হইবে? 



ভার ১৩২৩ |] নব-বর্ধ আঁবাহণে। ১৭ 

অতএব মা. যাহ! আমার ভ$গো ঘটে ঘটক। আমি তল জালিন।, মন্দ জানিনা, 

কেবল তোমায় জানৃতে চাই, আর তোমার মহিমাকে চিন্তে চাই । এই 

আশায় আশাসিত হইয়া আমি তোমার বক্ত-কমল সদুশ পদযুগল বে ধারণ 
করিয়া তোমারই অপেক্ষা রহিলাঘ। দেখি মা তুমি ধতদিনে এই অধম 

লর্তানকে কোমল ক্রোড়ে আশ্রয় দিয়া অভয় দায়িনী বাণী শুনাও। জল্প 

য়া হুর্গা, জয় মা জ্ঞানদার্রিনী ওমোনণা!শিনী বশডুজ।। আমি তোর ওই 

গদ্ধাত্রীরূপ লয়ে, ভক্তি-অশ্রুতে তোর ওই নুপুর-শোভিত গদযুগল চিত্ত 
করি এবং যেন আমার হৃদি সদা আমম্দতানে মগ্ থাকে । 

লহ বত আ৮০১৪৮ট১ ৫ শসার টে 5৮ বান ০৭১২ উগারাহারাগ ০. এক ₹৬:৯০২১৪৮ ডাক টার) 

সেবক --জরীধীর়েনমাথ বন্দ পাধ্যান্ন 

নব-বষ আবাহণে। 
(বৃদ্ধ শ্লীজগবম্প শর্মার স্বগত বচন ।) 

হত্বি হোপ হরি!!-স্আবার পথ ভূলিলাম না কি? মহা বিপদ হয়েছে, 

দস্তা গুলো সব বেগোছ তে রকম হয়ে গেছে। যেখানে সরঞা পিধা বাস! 

ছিল সেটা এখন গ্রকাণ্ড কাটা বেড়ায় খ্েরা। যেধানে চিবদিনই এ'দো 

ডোবা এবং জঙল ছিল সেখানটায় আপাত হুন্দর রাস্তা ক'রেছে। 

ভূঙত' হবেই !! 

বৃদ্ধ আমি); আমার পুরান অভ্যাস যান্ধ না কাজেই সমস্ত ভুল রাস্তা গুলে! 

আমার কাছে অপখ। চলতে গেলেই মনে হয় এ বুঝি ভুগিলাম" গিয়েছিলাম 

"বৈফব"সমাজে” কিছু “আচার” লায়ে। কারণ জরুচি সারান্ে “আচার', 

বড়ই মজবুৎ। সেখানে "মধু"-মিউ বাক্ো। পুরান ধারার, প্রাণান্ত চেষ্টা 
কিছু কিছু ব্যবহার আছে দেখে বুড়ে। প্রাণ 91 বড়ই খুমী হ'য়েছিল। 

সেখান থেকে ধীরে ধীর মা গঙ্গার ধার ধরে? আন্ছি। কিন্ত গদে পদ্দেই 
পথ হারা হ'য়ে পড়তে হচ্ছে। ছু'চার জন প্রাচীন বা পুরাতন বংশের--" 

হৃ-ভদ্রের ঈলিতে এই অবধি এসেছি। এটা কোন্ স্থান তা?ও বুঝতে 

পাচ্ছিনা । কোথা এলেছি; দি কচ্ছি, চিজ বুঝতে পাচ্ছিনা! মেকি 

আজকের কথা? মনে পড়ে, দেই নদীয়া, যেখানে বাঞ্গালাল পমস্ত গুণী- 
৩ 



১৮ ভক্তি । [১৫শ বধ-১ম সংখ্যা । 

গণের জমাতে হয়েছিল; (ষখালে রঘুরামের বেটা কৃষ্ণচত্র ছিল, (যেখানে 

কষ্*নগর) য়েখানকার নামের শোতে সমগ্র স্কারতবর্ধে প্রতৃত আন্দোলন হইয়া- 
ছিল, তেইখানেই শর্মার এই ভাষ। জীবনের অনেক স্বধ স্মৃতি পড়ে আছে। 

আর শুধু শর্খারই ব। বলি কেন, ঝাগালার এখনও যাক গৌরবের যা'কিছু 

শতবার আছে তাহা লেইখান কারই “কিছু কিছুর” তগ্নাবশেষ। 

" ঘ, রি) সু লা”? কধা অতি হত্য ! কাল গ্রধাহে কোথায় কি লীন হয়েছে" 

কে বল্বে।! কিন্ত আমার নজরে, যেন মনে হচ্ছে সে সব কাগ.কের কথা। 

সেই জবসাহেব হ্যা হ্যা  খানেই লাত্তিনি "বামূনী বিথিকে লায়ে 

প্রথমে তাবু পাজেন? এইটাই বুঝি সুতোনু্টী ছিল? ঠিক হাগ্সেছে গে 

এইবার গথ গেক়েছি আমাকে ঘষে জীধাম পুরী যেতে হবে! যাই মা'গঙ্গা ধারে। 

ভাল কথা-ঞাল সপ্গ্যার পর আরনিবার পথে, একস্বানে বড়ই এ জ্বর 

দৃশ্য এখং আনন্দের মেলা দেখে এমেছি। আহাসেকি হুন্দর 1! পথ দিয়ে 

আন্ছি আর কাবছি) এ সব হোঙ' কি? এখন (দখ ছি 

পিক্সোদর পরাদিজাঃ 

অব্রতা বটবোহশোৌঢা; তিক্ষাবশ কুটু্সিনঃ 

তুপন্বিনো গ্রামবাপী দ্যাঁসিনোহার্থ লোলুপা:। 

ফিড তা' তলে "পরিত্রাণায়" কথাটারই বাকি হবে, আবর--এপ্রতিজা! করিয়া 

আসি আপনার মুখ । মুর্খ নীচ দর্িজ্ঞ ভাসাবো প্রেম হুখে 0৮ এরই বাকি হবে? 

এইরূপ মব নানান্ তর ক্ষধা ভাবছি, আর গুটি গুটি যাচ্ছি। লেট! হচ্ছে এ 
ওপারের এক স্থানে 1 প্েখানে বেশ শান্ত নিচ আম ভাব এখনো কিছু কিছু 
আছে। এখানকার মস্ত এত্ত খোড] হীন টিকি তোল! গড় গড়ে গাড়ি বা নল- 

রাজার খাস আত্তাবলের ভে কু ভে ক শষের যোজন ছে!ট। শকটের বিশ্রী তাড়। 

নাই। বেশ শান্ত ধীর পল্িটী। | 

যাচ্ছি হঠাৎ দেধি একুটা 'হা'ড়ী” পথের মধ্য লোকে লোঙ্কারপ্য হয়েছে । 
ক্কি ব্যাপার ক্বেবাশ? নুম্বর, দিধ্য পুরাণ পৃরাণ স্মৃতি মাখা ধুপ খুনার গন্ধ; 

মাজলিক ঙ নিনাদ; বড় আনন্দ হ'ল। একটু এগিয়ে) জিজ্ঞাসা কারে 

জানুলাম গন্তিথি পুজা । কা গো? 



ভাদ্র ১৩২৩। ] নব-বর্ষ আবাহুণে। ১৯, 
জি িউাটরনীএ 

আছে ভিড় ঠেলে দেই দিকে গেলাম! দেখি দুদার একটা আশ্রম 

বিগ্রহ বিরাজ করিতেছেন, আর আছে তথায় এক মহাত্বার গ্রতিমুত্তি। আর 
দেখিলাম বু বহু ভক্ত এবং সাধু জ্ঞানীর মণ্ডলী। হুকালের পর পুরান 

দৃশ্যের আভাষ দেখিয়। প্রাণে বড়ই আনন্দের মঞ্চার হ'ল। কথা ঠিক-_ 
"সাধুনাং দর্শনৎ পুন্যৎ তীর্থ ভূতাহি সাধবঃ 

কালে ফলন্তি তীর্ঘানি সদ্য সাধু সমাগম।' 

প1হব্িত জনৈক ম্ব-চেঙাকে জিদ্ভাম। করিয়া বুঝিলাম ; এস্থামন্্রী বর্তমান: 

সনয়ে "হা গড়। কোড়ারবাগান" নামক পল্পখী এধং ভবনট্রী "ভাগবতাশ্রম" নামে 

এখনে গ্রানঞ্ধ। 

একে পথ-শ্রান্ত-ক্লাস্ত, তাতে বৃদ্ধ প্র জরাস্রস্থ ;) বিশ্রাম স্থান পাইলেই 
নিদাবেশ হয়, হইল তাই । বগে বসে ঢুগিতে আর করিলাম। হঠাৎ 
এদঙ্গ ক্রৃতাল খণ্টাদির শন, চট.কা প্যানিল। দেখি জীদিগ্রহের আরাত্রিক 
বাধ্য আরজ হইয়াছে একি মঙ্গল আরতি? একি পুলা উবা 1. কতক্ষণ 
নিন খোরে ছিলাম জানিনা) কিন্ত এখনও সনদে যাক্জ নাই, সেই থে 
গারাতিক সে, কি জ্ঞীন-জন্ধ্যার না প্রেম-উধ্ধার 2 কে জনে বাপু! কিছু 

[শা যা দেখে ছিলাম তাহ! অতি গবিত্র! শান্ত! প্রাণারাধ 1! 

সযদেত সকলেই প্রেম-তক্তি পুলকিত ন্যুনে আাবাজিক অগ্ভে যেন কি 

প্রতীক্ষা করিতেছে । মনে হইল অকলেই যেন কাহার দর্শন আশা করিতেছে । 

এমন সয় এক জব্ধাল সুন্দরী, ফিশোরী মেই প্রাজণে আগমন করিলেন । 

সঙ্গে গৃহ্ন্থানী। দেবী মুন্তির উপম| বা বর্ণনা ঠিক করিয়া বলিতে হইলে পুরানো 

কথায় বলতে হয়। 

"অস্তরঃ প্রসাদয়তি শৌোধয়তীশ্রিয়ানি 

মোকঞ তুচ্ছয়তি কিং পুনরর্থকামৌ। 
সদ্য: কৃতার্থয়তি সগ্গিহিতেক জীবা- 

ননানন্দপিক্ু বিববেষু নিমজায়্ী*। 

দেবী উজ্ঞ,লর সীলঙ্কারালঙ্ক তা, শান্তা, গভা, সিগ্ধ জ্যোতি বিশিষ্ট । 
অনুপন্ধানে বুঝলাম, উ যে সই দেধী তিনি ধধাম-গত " দীনবন্ধুর" 

পালিত! কন্যা। নাম "ভক্তি" । বর্তমান গৃহস্বামীর যে, তাহার আন্তরিক 



নও ভক্তি । 1 ১৫শ বর্ণ, “১ম সত্য, 

সুচেষ্টতেই ইনি এইরূপ শ্রীযুক্তা, পুষ্টা হইয়াছেন। আরও গুনিলম এ 
দুমেধাবানেরই প্রাতপাগনে, "ভক্তি" চতুরশ বর্ষ উত্তীর্ণ করিঘ্না পঞ্চদশ বর্ষে 
পদার্পন করিয়াছেন এবং দেইজন্যই “ভক্তি” সেবা প্রায়ণ সমস্ত হুভদ্রের 

জমায়েতে জম্ম তিথির পুজা! উসব। বড় হুন্দর! বড় আনন্দ বড়ই চমংকার | 

বুঝ্ধিলাম কথা ঠিক-- 
প্তক্তিরেবৈনৎ নয়তি ভক্তিরেধৈনৎ দর্শগিতি 

ভক্তিবশঃ পুরুষ; তঙ্জিরের ভূয়সী । 

বিত্ত অনেকেই একথা গুনেন না। কালের গতিকে .ভদ্র "গৃহস্থ? ও 

কিচু কিছু বাঁকা, 'হিম্সখা' বিজমহিলা? ধাহারা চিরদিনই প্রেম-ভক্তি প্রভৃতি 

ধর্ম-প্রসঙ্গে উৎসাহ দিয়া আসিয়াছেন ভ্ভারাই সন্কল্পে বিকল্প যোগে তক্তির 
প্রচার সাহাধ্যে হয বরল' | ছিঃ ছিঃ এ গুলো! কি উচিৎ, আসি "বাহারে 

বুড়ে॥ আমার কথা কেইবা শুনে আর কা'কেই বা বলি? 'হুকৃ' বল্তে 

গেলেই গাল্ থেতে হয়! 

আহা প্লে এক দিন ছিল যখন প্রতিবাসী 'পল্লিবামী' লম জুটাদের কোনও 

কিছু এক্ট| উত্সব অনুষ্ঠানে পরপ্পেরের মধ্যে টিক আপনার মত জ্ঞান ছিল। 
সকলেই পরস্পরের শুভ অনুষ্ঠানে উদ্দেশ্যে, কার্ধো যোগদান করিত আনন 

করিত। আর এখন সবই "ভিগ ধাজী'? থেয়ে উপ্ট।। আর এ দিকেও ঠিক 
কমছে, জটেখ্বির কথ কি ভুল হয়? তাই এখন "ধর্ম সন্ুচিতগ্তপে। বিরহিত: 
লতা দূরংগত্তঃ" 

কাল! কাল ।!--তাহ]ন! হ'লে যা'তে "বিজ্ঞান-ঘনানন্দ.ঘন। সচ্চিদানন্দৈ- 

করমে ভক্তি যেগে তিষ্টতি" সে “ভক্তি''র জন্ম তিথি পুজাতে কি হিপুপ্রাণ 

ছিলুসধা। গৃহস্থ, বঙ্গমহিল গ্রত্ৃতিরা আপনি এসে যোগ লা দিতেন? ধরা 

দ্বরে থাকৃতে চান্ থাকুন, কিস্ত আমার মনে হয় যদি” 

শ্রবণ*বীর্ততন, ন্মরণ, পা্-সেবন, অর্চল। বন্দান, দান, সখা, আত্ম-নিবেদনের 
কাঁগুটা জামবার ইচ্ছা! হয়, তা হলে ী যে "ক্ষ" যা'কে ঝগড়াটে ধির 

গাচ রাত্রিতে বলে পহুধীকেন, হ্ৃধীকেশ দেবনং ক্ষিরুততম' তাহার আশ্রয় 
ইনেই হইবে, আর তা করতে হালে তাহার মহজ উপায় এ "ভক্তির 

সাহচর্য করা। কিন্তু আমার 'ভীমরতী”র বকৃবক কে গুলে!!! 



গাঁ ১৩২৩। ] ীখুক্তী র-আত্কথা 

নে আমি) আমার "অস্ঃ কফ্চৎ বহির্গোৌরং ঠ।কুরটীর কাছে বলিতেছি 
এ “ভক্তি” বেন দিন দিন সর্ববগাধারণে সব্বর আদর পায। যেমন ভাবে 

ধীরে ধীরে শিশু অবস্থা হইতে ক্রমশঃ উজ্জলরম অলন্কারে জলঙ্ক তা হ'য়ে 
পঞ্চদশ ব্যাঁয়া কিশোরী রূপে উপস্থিত হইয়াছেন--হে প্রভু | যেন তের্মনি 

তাবে ক্রমশঃ সকল উধ্যে, শীতে, ভূষিতা হইয়া 

" পৃথিবীতে আছে যত লগরাদি ধাম 

সর্ধত্র গ্রচার্রিত হবে মোর নাম”-_ তোমারই এ বাকোর; 
আৎশিক কাধ্য নিষ্পাহ করিতে এ "ভক্তি" লমর্থা ছন। তাহলেই 

"ভক্তি? ধন্যা। 

হুরিবোল হরি। আবার বুঝি পথ হারাইয় যাইগো !! & যে হুরধুনী, দেখা 
ঝচ্ছে গর তীর ধরেই যাই। ইতি-- 

জিতে উল 

শরীখুস্তীর-আত্মকথ|। 
(পূর্ববপ্রকাশিতের পর) 

তা” হোক) প্রভৃত তম্মম! কিন্তু মেশো চত্রশেখর বৃদ্ধের, এবং সঙ্গী" 

গণের ভয়ের জার শেষ নাই! তাহারা সকলেই চেষ্টা করতেছেন, কোন 

ূপে একবার শ্রীনিমাই চাদকে শান্ত করিয়া, কোনরূপে একবার ঠ1গ1 করিয়া, 

গৃহে ফিরাইতে পার্লে হয় !! 

অস্তধ্যামী, বুঝ.লেন। একদিন, পৌষ মালের শেষা শেষি, যে সময়ে 
ন'দের ঘরে তরে "পোষ পিটে”র আপাদূ মস্তক ধুম, ঠিক সেই সময়ের এক 

সপ্ধ্যাকালে লৰলে প্রতু লইয়া "ভালোয় ভালোয়” এসে পৌছিলেন। সঙ্গে 
দু'চার জন স্গুদ্রের আশা হইল, “হ্যা এবার ধরে ঘরে ছু'চারটা সদ্য-তপ্ত 

পিষ্টকের আত্বাদন করা ধাইতে গারিবে। 

পথে ফিনং পাল্লার সময় ঠিক কি কি ঘটনা হয় সকার মর্্া এ একরপই 

অর্থ।, এ ভাব-ব্যাকুল ক্রদ্দন। এবং "কিন্ত" মাথা ক্া। | 



২২ ভর্তি । | ১৫শ বর্ষ,-১ম মংখ্যা। 

থাঁক। এখন কথা হচ্ছে সকলে, দেখলে বুঝলে, গরু এবার গয়াধাম 

থেকে এসে আর এক রকমূ হয়েছেম। ধারা বুঝবার লোক, ধারা বহু দিন 
থেকে প্রভুর কার্য গুলি প্রাণের আগ্রহে ঈক্ষণ করছিলেন; ওরা বুঝলেন 
“সর্ধ অবতার মার গোর। অবতারের” পালার "পাঁয়তারা হুক হা'ল। 

পাণ্ডিত্য গর্ব, ত্বভাব চাঞ্চল্যের স্থলে, শ্বগরয়, জ্যোতি সহ বিনয় ব্যাকুল- 
ভাব, জীমিমাই টাকে আশ্রয় করিয়াছে । আজ কাল যখন মুখখালি। কি জানি 

কেন ম্লান, করিয়া, যেন কত কি মর্শের ধন খুঁছিতে খুঁজিতে হাথ হেট, করিয়। 
ন্গীয়ার পথে প্রভু ধারে ধীরে গমন করেন; স্তখনকার ভাব দেখে সমস্ত নদীয়!র 
লোক ভাবে "একি হ'ল ?। 

ধারা বুঝে তার] দেখে যেন প্রভু আতাষে বল্ছেন-" 

"বিজ্ঞান ঘনানন্দধন সচ্চিদ্ানন্দৈকরসে ভক্তি যোগে তিঠতি।৮ 

তারা দেখে প্রভু যেন নিজের আচরণে বুঝা ইন্তেছেন-_ 

গ্ভান্যাতিলাষিতা শূন্যৎ জ্ঞান কর্মাদানা বৃত্তমূ। 

আমুকুল্যেন কুষণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা”। 

"কিন্তূ" মাথ! তাবে প্রভু যেন সকলের কাছে কত কি ক্ষপরাধী; আজ কাল 
গুভু আত্মীয় গঞ্জনের নিকট যে কোন্ মহা দোষে দৌষী, ধীরে ধীরে কথ, ধীরে 
ধীরে চলা, ধীরে ধীরে বসা জননীর চরণ বন্দন, জীমন্তীর লহিত ছু;চারটা 

মিষ্টাল্শপ, দিনাস্তে অধ্যাপক মহাশয়ের নিকট একবার গ্রমন এবং বাঁকি সময়টা? 

চুপ ভাপ থাকা, এই হ'চ্ছে এখন দৈনিক কার্য প্রণালি। ইন্ধিমধ্যে আর 

এক “চকৃড়ুবা' হয়েছে! আমান পণ্ডিত, সদাশিব কবিরাজ ও মুক্ানি-গুপ্তের 
কাছে প্রভু যখন গঞ্জার বৃত্তাস্ত বলেন তখন সে এক কাণ্ড!! যে বলছে; 
ধারা শুনছে সকলেরই হৈ হৈকান্না। প্রভু যতই' থেকে থেকে “হা কৃষ্ণ কোথা 
কৃজ্ঞ" বললে অঝৌরে ব্যাকুল ভাবে কাদেন এ শ্রোতারা ততই আনন্দে “হরি 

হরি”? বলে কাদেন। আরে বাপরে মে কিব্যাপর!!! পাড়ায় রৈ রৈকাণ্ড 

পড়ে গেল!!! এ 

বুড়ো মেশে! মশায় বল্লেন এর গে! আবার বুঝি গয্ার সেই তৃতটা 
আনিমাইকে আশ্রয় করলে || 



তাও ১০২৩। | খুন্তির-আঁতব কথা । ২৩ 

এ'টা জমে শুরান্বর ব্রন্মচরীর কুটীরে । শুরুঙ্গর কে ছিল উ্াসীন। 

বৈষ্ণব উদ্দানীন, নান। তীর্থ ঘুরে, এ আমার স্বর্ণ বর্ণের ঠাকুরটার চরণের 
ধুলির চেষ্টায় নবদ্বীপে এসে গঁ]ট হয়ে বমে আছেন । 

দয়ময়। চিরদিনই দয়াময় ওরই কুটীরে, গল্গাস্ধীরে প্রভু বাহজান হারা 
হয়ে মান্কোয়ারা হ'ন। 

সমস্ত দিন গত হ'য়েছে কাহারও কিছু জ্ঞান নাই। সকলেই প্রেমতরঙ্গে 
তুবিয়াছেন। সকলেই মগ্ন প্রভু ক্রমাগত "হা নাথ কোথা য1ও।” বলে 
ব্যাকুল ভাবে ডাকৃছেন। ভক্কি রমোদ্ীগক নানা শ্লোক, গাথা আকুতি 

করিতেছেন, গড়াগড়ি দিত্তেছেন কাদিতেছেন এবং কীাদাইতেছেন। এমন 

সময় আীগদাধর পণ্ডিত ঘরের ভিতর হইতে, হঠাৎ উচ্ঃস্বরে করুণ হুইতেও 

করুণ 'বরে কাদ্িয়। প্রভুকে সম্বোধন করিয়। ভাকিলেন। প্রভুর ৰাহ্ জ্ঞান 

আগমন করিল | 
শ্ীগদ|ধরকে আঙিতে না বলিলেও তিনি ত্রব্নচারীর গৃহে লুকাইয়া সমজ্তই 

ধর্শন এবং শ্রবণ করিতেছিলেন। এব বুঝি বা আত্ম নিবেদেনও করিতেছিঙগেন। 

এখন মকলেই চলিল। গৃহের দ্বিকেসকলেই ফিরিল, কিন্ত সে সিদে 

ভাতে নহে। ভাৰে নাচিয়া, ঢুিয়া এবং তখনও কাদিয়া। এইরূপে চলনের 

এইবার প্রকাশ্য প্রব্মশ হইল। 

শটী ম। সব্ানাছ প্রভুর জন্য ভয়ে ভীতা, তাঁর উপর মেশো মশায় ত' 

আঅ।ছেনই। যা" হোক প্র ভাবে কোনও রূপে রাত কাটিল। প্রভাতে 

শ্রীনিমাই চাদ, জননীকে; পত্বীকে নানা ভাবে প্রবোধ দিয়া নান কারয়। টোলে 

গড়াহতে চলিগেন। 

হরি! হাঁর!!--কে কাকে পড়ার!!! যেষা প্রশ্ন করেতাহাক় উত্তরে 

বা যে কোনও ব্যাখ্যাতেই প্রভু হরিনামের মহিমী। কীর্তন করেন। ক্রমে জ্ঞান 

হারা, শেষে নৃত্য। ছু'চারজন নিন্দুক আলিয়া দখল এবং হাঁসিয়] গুকাশ 

হারল "নিমাই পণ্ডিত বোধ হয় থয়া থেকে সদলে ভাং পান্ অভ্যাস করেছে 

মারে রাম এক উন্মাদের নৃত্য 1!" 
এদিকে ছাত্রদের ভিতর কতক প্রাঁম রাম শবে ভৌতিক সয়ে ভীত হ'য়ে 

পু'থী ফেলে ছুট দ্িল। আর ধার! কৃপালাভের পাত্র তারা অতঃগর সর্বদাই 
পুভুর মেবাকারী দান হইল। 



হা ভক্তি 1... ১৫শ ধ্ং১ম সংখ্যা। 
(নিহতের 

পণ্ডিত নিমাইদ্বের় টোগ ভাঙগিগগ। ভক্তধনিমাইবের হাটের পত্তন হইল । 

প্রেষ-ভক্কির বন্যার ভাক চুটিল। যে সকল ছা, যে সকল শান্ত ধ্যবসামী 

ন্যায়, দর্শন, তর্ক, মীমাংসাধ় দিনরাত টেচামিচি করিত তাহায়াই আজ প্রভুর 
সহিত মিপিয়। প্রভুর কপা"কথায় তাহার সহিত এক্টী সংকীর্তমের দল 

প্ৃষ্টি করিল। | 

 অমাজে, ধর্মে, ইতিহাসে নূতন জীহন, হৃতন পৃষ্টার আর্ত হইজ। 

'পরিত্রাণায় সাধুনাৎ বিনাশায়চ দুস্কৃতাং 

ধর্থসংস্বাপনার্ধায় সম্তবামি যুগে যুগে ॥” | 

জ্ীমুখের এই ভবিষ্যবাণীর সাফল্যের দ্রিন আদিয়া উপস্থিত হ'ল। 

থে কীর্ভনের মধুর অথচ সাগর তরঙ্গের ন্যায় উত্তাল তন্ন 'আোতে, বঙভূমি 

প্লাবিত হইয়ছিল। যে কীর্ভনের, এক এক লহরীতে শুক্ষ কান বৃথা তর্ন দুঝে 

ভালিয়। গিয়াছিল.; এবং গিয়াছে, যাহায় সামান্য জল কণ। স্পর্থে কত কত 

শুদ্ধ গাধাণ হৃদয় গলিয়া গিয়াছে যাইতেছে এইবার আহার সুত্রপাত আর্ত 

হুইল । জগতের মহা! অন্ধকার যেন নব-রবি-কিরণে ধীরে ধীযঘ়ে গীন হইতে 

চলিল। 

প্রভু বলিলেন-_ 

“পড়িলাম্ গুনিলাম্ এতকাল ধরি 

কৃষ্ণের কীর্ভন কর পরিপূর্ণ করি" 

শিষ্যগগ যোলেন “কেমন সে কীর্ভন ? 

আপনে শিখায় প্রভু জ্ীশতীনন্দন। 

“রয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবার নমঃ 

পেপাল গোবিন্দ ধাম জীমধুত্দল ॥% 

দিশ। দেখ|ইয়। প্রভু হাতে তাখি দিয়! 

আপনে কীর্তন করে শিষ্যগণ, লৈয়া 1 

প্রভু প্রথমে এই মাম শিধান; এবং নিজে গান করেন? কি বল্ছ? 

কোন্ থরে? বুড়োরা বলেন প্রভু না কেদার রাগে এই লাম গান করেল? 

ব্েমশ 



২য় অধ্যায়। জীমগবদৃগীতা | ৪৯ 
চি 

র্ঘ 

অজ্ঞ না উবাচ। 

কথং লীল্গুমহং সংখ্যে দ্রোথঞ্চ শধুদুরন | 

ইরুভিঃ প্রতিযোহস্াথি পুজার্হাবরিসুদন ॥ 9 
বিদ্যাডুঘণ ভাষ্যম্। 

ধন্য-বুদ্ধা] বিবেকোহ্সুহ। চুরধ্যোধনা দিযু ভরাতৃযু মন্চক্্র গ্রহারেণ মরিষ্য জু কপেয়মিতি 

চেত্ররাহ ক্ষুছনিতি। নৈতে তব বিবেকুপে। কিন্তু দুদ্রং লধিঠং হৃদয়- 
দৌগানের | তক্মাতলতযতুন যুদ্ধাসোতিঠ মজ্জীব | হে পরন্তপ শক্রতাপনেতি 
শর 'মপান্রাজাং মা গাঃ ॥ ৩। 

তাৎপর্ধযানুবাদ। 

সী ক্ষ্রবস্থুর হ্যায় কীতরতা কখন ভোমার শো! পায় না। যদি বল 

আমার বল বাঁধ্যের অভাব বশতঃ এক্ূপ কাতরূতা লছে, কিন্তু পুজার্হ ভীগ্বাি 

গুরু্ননের প্রতি ধশ্মণৃদ্ধি প্রাণাধিত বিবেক বশতঃ এবং দুধ্যোধনানি ভ্রাতব- 

বর্গ আমার অন্গ্রগারে মৃত্য মুখে পতিত হইবে বলিরা উ্গদিগের প্রতি 

কুপা প্রযুক্র ঈদৃশ অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে, আমি যুদ্ধে ভয়ে এক্ণ হই 

লই।” জ্ীভগনান্ যেন ত্ভি নেন এবপ্র্চার ভাব অন্গত হইয়াই বিলের 

“সথে ! ইহা তোমার বিবেক বা কৃপা নে) ইহ। কেবল জয়ের চূর্কালত।! 57) 

ইহা তোষার শোভ| পায় ন11। আন্নেকী সাধারণ ল্যক্তি যেখন নগ্ন খত 
দেহে মমতা বশত শোক ও মোহে অভিভূত হইয়া খানে) ইচীও দেই শোশ 

জন্য মোহ, দেখ বিবেকী জ্ঞানী পুকম কখন নশর স্থুল দেছেছ গতি মম 

করেল না, তাহারা কিদে আম্মার মগল মাধিত হইবে ভুদেগ্টে ই 

ক্ব্য কর্ম করিয়া থাকেন! অতএব ভে শূরশ্রেন্ট। তুমি তোমার হদখের শে।ক- 
মোহজনিত দৌর্দদল্য পরিত্যাগ করিয়া ুদ্ধার্থে প্রন্থত হও। ছে শত্রু" 

ভাপন! এই ভীষণ যুদ্স্থানে তুমি শত্রগণের নিকট ঈদৃশ ভাব প্রকাশ 
করিয়া তাহাদিগের নিকট আর হাস্তাস্পদ হইও না ২-৩॥ 

ণ 

রি 

লা রা 



৫ শ্রীমন্তগবদৃগীতা'। ২য় অধ্যায় 

বিদ্যাডূষণ ভাষ্যমূ ॥ 
ননু তীন্মাদিযু প্রতিযোদ্ধযু সতহত ত্ুঘ্না কং ন যোদ্বব্যং । আহূতোন 

নিবর্তেতেতি যুদ্ধবিধানাচ্চ কষত্রিয়স্তেতি চেত্তত্রাহ কখমিতি। তীম্মং পিতামহ্ৎ 

দ্োণঞ্ বিষ্ঠাগ্ুকুং ইযুভিঃ কখৎ যোহগ্তে। যদিমৌ পুজার্থো পুষ্পাদিভিয়ভ্যর্চেী 
পরিহাসপাগভিরপি যাভ্যাৎ যুদ্ধৎ ন যুক্তং তাগ্ঠাং সহেযুভিস্তৎ কথৎ যুজ্যেত। 

প্রতিবরনাতি হি শ্রেয়; পৃজ্যপৃজাব্যতিক্রম ইতি ্বৃতেশ্চ।  মগুঙদ্ন নার্িহদনেতি 

সম্হোধন পুনরুপ্তিঃ শোকাকুলস্ত পুর্বোত্তরানুসন্ধিব্রিহৎ । তুভাবশ্চ তুমপি 
শত্রেনেব যুদ্ধে নিহংসি ৮ দীন্ পৃজ্যানিতি ॥ ৪ | 

গুপর্ধ্যানুবা ঘা ] 

শ্রীভগবানের এনা দু'শ বাক্যশ্রবনে অর্জুন বণিলেন হে মধুহুদন! যদি আপনি 
বলেন, ভীন্মা্দি যখন প্রতিপক্ষরূপে বুদ্ধ প্রার্থনায় তোমায় আহ্বান করিতেছেন, 

তখন তুমি কি নিমিত্ত যুদ্ধে বিরত হইতেছ, যেহেতু ক্ষত্রিয় কখনই যুদ্ধে আহত 

হইয়া নিবৃত্ত হইবে না। ইহা আমি জার্ন, কিন্তু আপনি বলুন, আমি এই 

পুজার পিতামহ ভীম্মের ও অক্্রবিষ্যোপদেষ্টা দ্বিজশ্রেঠ জোণাচার্য্যের অঙ্গে 

কিরধূপে অন্তাথাত করিব? যেহেতু ইহার] পুজাহ্ পরিহাস বাকেও ধাহ।দিগের 
সহিত যুদ্ধবিগহিত কর্ম, পুষ্পাদিদ্বার! ধাহাদিগের বন্দনা করা কর্তব্য, আজ 
পুষ্পা্দি উপচারের পরিবর্তে তাহাদিগের অঙ্কে কি প্রকারে অস্ত্র গ্রয়োগ 
করিব। 

ম্ৃত্তি শাস্ত্রে উক্ত আছে “পজ্য ব্যক্তির পৃজা! ব্যতিক্রম করিলে, শ্রেয়ঃ 
গ্রতিরদ্ধ হইয়া থাকে” | অতএব হে অরিনিহ্দন! আমি ইহািগের 

সহিত্ত কি করিয়া যুদ্ধ করিব? এখানে অজ্জ্বন যে অতিশয় শোকাকুল 

হইয়া) ছিলেন, তাহা এই ছুইটী সম্বোধন বাক্য হইতে বিশেষ উপলঙ্গি 
হইতেছে । এবং আরিনিশ্বদন এই সম্বোধনে যেন ভগবান্কে বলিয়া! 
দিতেছেন, কৈ গ্রড়! আমাকে আজ গুরু ও স্বজন হত্যা রূপ ষে মহাঁ- 
গাত্তকে নিরোজিত করিতেছেন, আপনি স্বপ্নং কখন তো] এইব্লুপ উগ্রসেন 
ব৷ সান্দীপনী প্রভৃতি গুরু জনের বধ কাধ্যে পিপ্ত হয়েন নাই ; অরিগণকেই 
বধ করিয়া আসিয়াছেন। আজ আমার প্রতি এ বিপরীত বিধান কেন 18 



২য় অধ্যায়। শ্ীমদ্ভগবদৃগীতা | ৫১ 

গুরূনহত্বা হি মহানুভাবান্ 

শ্রেয়োভোক্তংক্ষাভৈমগীহলোকে | 
হত্বার্থকামাংস্ত গুরূনি হৈব 

ভুপ্জায় চোগান্ রুধিরপ্রদিপ্ধান্॥ ৫ 

(বদ্যাভূষণ ভাষাম। 

নু রাজ স্পৃহা চেব না(ণ্, তাং দেহ্যাত্রা ব কথং সেস্য৩(ভ চেত 

আহ গুঞনাতি। ওশুরবধমতৃত্। স্থিতস্য মে তৈমযানং ক্ষত্রিয়াণ।ৎ নিন্যমাপ, 

ভে প্রেস শসগ্ততরৎ | এহিকদৃধশোহেতুত্বেহপি পরলোকাব্খ[তিত্বাং॥ 

শবেতে জস্বাদয়ো গুরখোহপি বুদ্ধববাবশেপ]২ ছদ্বনা যুন্মপ্রাজ্য।পহারং যুম্ম্ৃ- 

দ্রোহ কুপ্বভ।হ হুধ্যোবনাদনাৎ মংমর্গেণ কাধ্যকাধ্যবিবেক বিবুহাচ্চ সংখ্ত 

ত্যজ্যা এব। “ওরোরপ্যবপিপ্তম্য কাব্যাকাধ্যমআ নত । ভত্পথগ্রতিপনম্য 

পরিত্যাখো বিখাযতে।« হি ম্মুতোঝাত চেত্তত্রাহ মহানুভাবাশিতি। মহান্ 

আব্যো কুছ হসুভিবো বেদাধায়ন-ব্র্ষচধ্য।|দহে হক শ্রভবেো। যেষাং আন্। 

তাৎ্পধ্যানুবাদ | 

যদি বগেন তোমার ঝাজ্য স্পূহা না থাকিতে গারে, কিন্তু রাজ্য [সর 
দেহ যা ক গ্রকারে নিদাহ হহবে” আভগবানের এহরূগ উত্তর উড্ভাবন 

কারষাই যেন পুনণ৮ বশিশেন -_ দেখুন গুরু হত্য। হইতে বিনত হইয়! 

মাত্রয়ের পক্ষে ভিগ্গাণক অন আত নিন্দণীয় হহণেও, এ ভিক্ষামে আমার 

ভবন [নর্ধাহ কারণে হয়, উহাও আগার গে গরম ভ্রেয়্কর বাশ! 

[ববেচন। কার। কার হহাতে আমার হহকাণে হুদিশ। হইণেও গরণোকে 

অ।মার আন ,হইবে না। যাঁদ বলেন তম যাহা|দগকে শুরু গরমাস্্ী 

বোধে অশমান করিতেছ না, এ শ্ীষ্ম ফ্োনাণ ছুধ্যোধনের পঙ্গবণখন 

করুম কাধ্াধাধ্য বিবেক হারাইয়াছেন এবং যুদ্ধগবের হুদ ক্রমে ইহারা ও 

ও তোমাদের গ্রাতি প্রোহাচরণ ও রাজ্যাপহরণ করতেছেন, শুতর।ৎ এক্ণে 

হইারও ডোমার ত্যাগের যোগ্য হহয়াছেন। বিশেষতঃ শান বগেন 
জা 

“খাধ্য।কাধ্য বিচাবাম্ম পাগাদি অবনিপ্ত উত্পধপ্রতিশয় গুরুকেও ৩11 



৫২ শ্রীতূগবদৃগীত| | হয় অধ্যায়। 

বিদ্যাভূষণ ভাষ/মৃ। 
কাল-কামাদয়োহপি যদ্বগ্ঠাপ্তেষাৎ তদ্দোষধন্বত্ধো নেতি ভাবঃ। নঘর্থস্য পরুষো 

দাসো দাসত্তর্থো ন কম্যচিৎ। ইতি সত্যৎ মহারাজ! বদ্ধোহম্ম্যেন কৌর- 

বৈরিতি ভীগ্মোকেরর9থলোছেন বিক্রীতাত্বন।ং তেষাং কুতো মহানুভাবত ততো! 

যুদ্ধে হস্তব্যাপ্তে ইতি চেত্তত্রাহ হত্বার্থবামানিতি। অর্থকামানপি গুরূন্ হত্াহমিহৈৰ 

লে|কে ভোগান্ ভুঞ্জীয় ন তু পরলোকে তাংস্তকধিরগ্রদিদ্ধান তদ্রধিরমিশ্রানেব 

তাতপধ্যানুবাদ । 
করিবে” অতএব কেন তুমি ইহীদিগের অপেক্ষায় যুদ্ধে বিঈত হইতেছ ? 

ইহাও বলিতে পারেন লা) কারণ, এই শান্জ শামন ইহাদের প্রতি প্রয়োগ 
০০ 

কর। যার না;ঃযেহেতু হই!রা মৃহান্ভব, বেদাধ্যয়ন ও ব্রহ্ধচধ্যাদি জন্য 

অত্যন্ত বধ্ধিতপ্রতাব হংরাছেন এবং মেই বলে কামাদরিপু এখন 

কি সৃত্যুকেও নিজবশে স্থাপন করিমাছেন। স্ৃতরাং ইহার্দিগকে উক্ত পাপ 
স্পর্শ কারতেই পারে না। তথাপি আপনি, মহারাজ বুধিটিরের প্রতি ভীগ্র 

মহাশয়ের মুখোচ্চারিত "পুরুষ অর্থের দাস, অর্থ কাহ|রও দাম নহে। হে 

মহারাজ! একথা সত্য যে আমি কুরুগণের অথেই বদ্ধ হইয়া অবস্থান 

করিতেছি” এই বাক্য অবণন্থন করিয়া যদ্ধে বলেন যে, ভীস্ম যখন অর্থগোভে আত 

বিরুয় কারয়াছেন, তথন তাহার আর মহানুভাবত। কফোথার ? কারণ পোভ 

অপর সকল গুণকেই নষ্ কারঝা থাকে । অতএব একপ লোগুপরবশ ব্যাক্তি 
হনন অযোগ্য নহেন। এই সঞ্চগ কল্পিত আশঙ্কা আগ্র অর্জুনকে বিটা 

করিতে পারিল না, তাহার হুদয় পুব্বেও যেন দৃঢ় ছিপ, অখনও আবব্যোধ 

চবিদ্যোধা গুকুরেব চ দৈবহমৃ। অযার্হোহ্াপ মার্নন্তো গপগারের আদা 

গতি20৮ অর্থা, গুরু যেমখহ হউন না কেন (শয্যেখ শিক্ট তিনি দেব৩1 

এই অনুকূগ যুক্তি বলে তন্রণহ দঃ, ওজ্জন্য তান, পুন» ক” এহ শখের। 

উল্লেখ করিয়া বগিলেন,_ শামি অর্থকাষ শকুগ্ণকে হদন কারা, ইহগোকেই ব। 

কৈ শুদ্ধ ভোগ্য লা করিতে দু্ষম হইতো ? যেহেতু উহাদের দিংমাদারা 
সমস্ত ভোগ্যই উহাদের কুখিরে প্রদীন্ হহতেছে, এ রুধির পিপ্ত ভগ 

উপভোগে পাগহ আশ্রয় কারবে, ইহাতে ধন বা পরম পুরুষাথ লাভ 



২য় অধ্যায় । স্রীমদ্তগবদৃগ্ঠীত।। ৫৩ 

ন চৈতদৃবিদ্ম; কতরম্নোগরীয়ো 
ষদূবা জয়েম ঘর্দি বা নো। জয়েযুঃ ॥ 

যানের হত্বা নম জিজীবিষাম- 

স্তেহবস্িতাঃ প্রমুখে ধার্তরাষ্ট্ঃ ॥৬॥ 

বিদ্যাভূষণ ভাব্যশৃ। 

ন তু শুদ্ধান্ ভূ্রী তদ্ধিংসয়া তল্লাভাৎ। তথা চ যুদ্ধগবাাবলেপাদি মতেহপি 

তেষ।ৎ মদৃ ওক্ষত্বমন্ত্্যেবেতি পুনগু কিগ্রহপেন সুচ্যতে ॥৫॥ 

ননু ভৈক্ষ্যতোজনং শাওয়স্য খিগ1ৎ৩ৎ ধুদ্ধধ খধম্ম বিঞানন]গ কিিমিদৎ 

বিভাষমে হতি চেভগ্রাহ ন চৈতাঁদতি। এতঙ্য্ৎ ন বিন; তেকযুদ্ধয়োমাধ্যে 

নোহস্মাকৎ কতরদৃগরীরঃ প্রশস্ততরৎ । হিংম।] বিরহাতেক্ৎ গরীয়ঃ খধন্মতা- 

দৃধুধৎ খেতি। এতচ্চ নবদ্ম: সমারদ্ধে যুদ্ধে বধ ধাত্তরাষ্্ান্ জয়েন তে বা লে? 

২স্মান ভয়েখারাতি। লন মহাবিক্রমিণাং ধাব্টানাক ভবতাদের বিজয়ে। 

ভাখীত চেগুএাহ খানেবেতি। যান ধাওরাষ্্রান্ ভীম্মদীনৃ সব্যান। ন ভিড)" 

ধিষ'খে। এ1ধতুমপি নেচ্ছামঃ। কিং পুনভোগান্ ভেভুমিত্যথঃ। তথা 

,.. তীৎপধ্যানুখাদ | 
হহবে দা) অতএব আগাঁন আমার হহলোকে নিম্ধণীয় এবং পরকাণে 

অধোগতির মুসীভূত এই ভয়াবহ নৃশংস কাধ্য করিতে ধপিবেন না; হহাগেক্ছা। 

আমার ভিশন বহুগুণে শ্রেষ্ট ॥৫॥ 

"নক অঙ্গ আাভসের পক্ষে বিগঠিত; যুদ্ধ খভিয়ের শ্বধশ্ম, তুম 

ইহ] বশেষ অধগশ খাকিয়াও কি জন্য একপ অন্যায় উক্তি করিতে” 

ভগবান কভৃৎ ঈদৃূশ প্রন্নের উদ্ভাবন করিয়াই যেন, জ্ঞান পথে অ্যায়ী 

তন অত্যপ্ত [ব্চলিত হুইয়া ঝাঁপপেন ; হায়! ভিক্ষাশন খা যুদ্ধ এতছু- 

ভঞচের মধ্যে কোন্টা আদর িশেষ প্রশস্ততর, তাহা। আম ধাঞ্ণা। করিতে 
পারিতোছ না। একপনক্ষে ভিগ্ষাশনে হিংশাদি কোন অসৎ কাধ্য নাই, 

অথব] পক্ষান্তরে জ্রিষ্কের খধম্ম বলিয়া যুদ্ধই শ্রেষ্ঠ? এতছুগয়ের কোনুটী 

অবলম্বনীয় ? 



৫৪ ্রীমদ্তগবদূগীতা | ২য় অধ্যায়। 

বিদ্যভূষণভাষ্যমৃ। 
বিগয়োহপ্যস্মাকং ফণতঃ পঝাজয় এবেতি | তম্মাৎ যুদ্ধপ্য তৈক্ষ্যাদৃগরীয়ন্ত্রম- 
প্রসিদ্ধমিতি। এবমেতাবতা গ্রন্থেন তন্মাদেবং বিচ্ছান্তোদান্ত উপবতগ্তিতিদ্কুঃ 

শরদ্ধান্িতে। ভূত্াত্মন্যেবাআ্মনং পশ্যেপ্ধিতি শ্রুতি গ্রসিদ্ধমজ্নস্য জ্ঞান কারিত্বৎ 

দাশতং। তও বিশ্লোরাজ্যেনেতি শমদ্মৌ । অপি ব্রৈলোকারাজ্যসে)ত্যৈহিক- 

.পারত্রিক ভোগোপেক্ষালক্ষণ। উপবতিঃ। ভৈক্ষ্যৎ ভোভ্তুৎ শ্রেয় ইতি ছন্রব- 

| তাৎপর্যযানুবাদ । 0 
যুদ্ধে একপক্ষের জয় পা অংশ্যত্তাবা | হয় ধত্তেরাষ্ট্রগণের নিকট আমরা 

পর|(জিত হইব, অথবা উহারা আমাদিগের নিকট পরাণ্ত হইবে। 

 যদ্দি বলেন তোমরা মহাবশশাশী ও ধর্খনষ্ঠ,ত তোমরা যখন ধর্মাযুদ্ধে 

উপস্থিত হইয়াছ, তখন তোমাদের গয়হ অবশ্যাস্তাবী, এবং ইহাই তোমাদের 

ন্যায় ধর্মমনিষ্টের পঙ্ষে গ্রশস্ততর | 
কিন্ত হায়! যুদ্ধে জয় বা পরাজয়ে ক্ছুই আসিয়া যায় না, যেহেতু জব 

বা পরাজয় এতছৃভয় আমাদের পক্ষে তুল্যহ হইতেছে। যে াগম্ম শ্রভৃতি 

ধার্তরাষ্্রগণকে বধ করিয়া আমন আর জীবন খারণেরঠ বাপনা কিনা, 
খেহ ধান্তরাষ্্রগণই সম্মুখে অবস্থান করিতেছে, হৃতর।ৎ উত্দিগ্র্কে বধ করিয়া 

য্দ আমরা জয় লাভে সক্ষম হই, উহার পরিণাম পরাঞ্জয় অপেক্ষা আধক 

কষ্টজনক হইবে, ঝারণ এই ভীষণ স্বজন হত্যা! দুঃখানলে আমরণ দর্ধীভূতের 

পক্ষে রাজ্যভোগস্প হার সম্ভ।বনা কোথায় ু  অতএব ভিক্ষাশন অপেক্ষা যুদ্ধ যে 
আমাদের পক্ষে প্রশ তর নহে, ইহা হর নিশ্চয় 

অর্জুনের এগাব২ উক্তি হইতে স্পষ্টই প্রতীতি হইতেছে যে “শান্ত, 
দন্ত, উপরত, তিতিক্ষু, ও শ্রদ্ধান্থিত হইয়া আত্বাতেই আঝ্ম।কে দর্শন করিবে।* 

এহ হ্রতিসিদ্ধ জ্ঞানের অধিকার, তৎকালে অর্জুনের উপস্থিত হইয়াছিণ । 

অর্থাৎ “কিউ. নো রাজ্যেন” (১৩২) এই শ্লোকে শম, দম। "অপিত্রৈ' 
লোক্য রাছ্যদ্য* (১৩৫) এই গ্লে।কে উহিক ও আমুম্মিক ভোগের উপেক্ষা 

লঞ্চণ উপরতি। “ভৈক্ষ্যৎ ভক্তুৎ শ্রেযঃ” এই বাক্যে হুখ, দুঃখাদি দ্ব্ণ 

নহিযুক্জ। ল্গপ তিতিক্ষা এবং “কার্ন্যথ্যদোযোপহতন্বভাব£” এইবাক্যে 



ইয অধ্যায়। শ্রীমন্তুগবদূগীত! | ৫৫ 

কার্পণ্যদোযোপহতন্ব ভাবঃ 

পুচ্ছামি, ত্বাং ধর্মমংমুটচেতাঃ। 

যচ্ছেয়ঃ স্যান্লিশ্চিতং ব্রহি তন্মে 

শিষ্যস্তেহহং শাধি মাং তাং প্রপন্নম্ ॥৭ ॥ 

বিদ্যাভৃষণ ভাষ্যমূ। 
সহিষুংতৃলক্ষণা তিতিক্ষা। গুরুবাক্যদুবিশ্বাসলক্ষণৌ! শ্রদ্ধা তুত্তরপাকে 
ব্যক্তীভবিষ্যতি নখলু শমাদিশুন্যস্য ভ্বানেহস্তযধিকারঃ পঙ্গাদেরিন কর্ুনশৃতি ॥ ৬| 

অথ তদ্বিজ্ঞানার্থৎ স গুকুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ত্রহ্মনি্মা- 

চার্ধ্যবান্ পুরুষো৷ বেদেতটাদিশ্রুতিমিদ্ধাৎ গুরূপসত্তিৎ দর্শয়তি কার্পণ্যেতি। যে 

বা এতপক্ষরং গাগ্যানিদিবাম্মাজোকাৎ প্রেতি সক্কপণ ইতি--শ্রবণাদ্ ব্রদ্ধাবিভ্তুং 

কার্পণ্যৎ। তেন হেতুনা যো দোষে! যানের হৃত্তেতি বদ্ধুবর্গমমতালক্ষণ- 

তাৎ্পধ্যানুবাদ । 

গুরু বাকের উপর দৃঢ় বিশ্বাস লক্ষণ শ্রদ্ধার অভিব্যক্তি হইয়াছে । ইহ 
হইতে গক্গ, প্রভৃতির কর্মে অক্ষমতার ন্যায় শম, দমার্দি শ্রদ্ধ! বিরহিত 

বাক্তির যে তত্বজ্ঞানে অধিকার নাই, তাহা দেখান হইয়াছে। এবং জ্ঞান- 
মার্গে অজ্ভু'নের ক্রমোঈতির বিষয় ইহাতে পরিস্ফুট হইয়াছে ॥া 

পূর্ষে অজ্জুনের চিত্তবৈকল্য হইতে ক্ষত্রিয়ের শ্বধশুরূপ যুজ উপলক্ষ 
করিয়া সংসারে ভীবের শোক মোহাদি বিবিধ দুঃখের বিষয় বর্ধিত হইয়াছে। 

এবং পরবর্তী ভিক্ষাবৃত্তির শ্রয়ন্করতা হইতে, ভোগে বিরাগ, এবং ইহলোঁক 
কও পরলোকের লশ্বরত) প্রতিপাদিত হইয়াছে। | 

“সেই তত্থজিজ্ঞানু ব্যক্তি বিধিপূর্ববৰ সমিদ্ গ্রহণ করিয়া শোত্রিয়য 

্রহ্গনিষ্ঠ গুরুর নিকট গমন করিবে । আচাধ্যবান পুরুষই তত্বজ্ঞান লাভ 
করিয়া থাবেন।” এই শ্রুপ্তি প্রতিপাদিত, বিষয় স্কোগ্ন বিরত শম, দমাদি 

সাধন চতুষ্টয় সম্পন্ন প্রমাতাই যে তত্বজিক্তাসার অধিকার প্রাপ্ত হইয়। 
সদ্ূ গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিয়! থাকেন, এবং উক্ত ঘবস্থায় যে অজ্জুন 

উপনীত হইয়াছেন, এক্ষণে তাহাই বিবৃত হইতেছে /--সৌভাগাবান অজ্জুন 



£৬ .. শ্রীমগ্গবদৃগীত। ! ২য় অধ্যায়। 
চিটিটিরিিউিউিনি টিটি রি 

বিদ্যাভূষণ ভাষ্যমৃ। 

তেনে।পহতশ্বভানে! যুদ্ধস্পহালক্ষণঃ খধশ্মো যম্য'সঃ। ধর্শে সংমুটং কত্রিয়ম্য 

মে যুদ্ধং শ্বধর্মৃপ্তদ্বিহায় ভিক্ষাটনং চেত্যেবং সন্দিহানং চেতোযসা সঃ। 

দদৃশঃ সন্রহং ত্বামিদানীত পুচ্ছামি তশ্মান্নিশ্চিত মৈকান্তিকং আত্যস্তিকৎ যনে শ্রেয়? 

তাঁৎপধ্যানুধাদ। 

অনন্ত ব্রদ্মাণ্ডের অধিপতি, আনন্দ চিদৃঘন বিগ্রহ পরম কারুণিক ভগবান্ 

শীকুষ্গ্েরে শরণাপর হইয়া শিষ্য ভিক্ষা করিয়া বণিলেন; আমি কার্পণ 

দোষে উপহতশ্বভাব এ ধর্মাবিমুটচিন্ত হইয়া আপনার নিকট গ্িজ্ঞাসা 

করিতেছি, আমার পক্ষে কোনৃটা শ্রেয়স্কর পথ, তাহা নিশ্চয় পুর্ব বলুন, 

আমি আপনার শষ্য ও শরণাপন্ন, আমাকে কর্তব্য ব্ষয়ে শিক্ষা প্রদান করুন। 

অন্তুনের বাক্যে তাহার তিনটি দোষের কথা প্রকাশিত হইয়াছে। কার্সণ), 

উপহতদ্বভাব ও ধর্্মবিযুঢ়। প্রথমত কার্পণ্য শব্দের আলোচন করিলে দেখা যায 

যে, কার্পণ্য জৌকিক ও বৈদিক ভেদে দুই প্রকার। যে ব্যক্তি কোন প্রকারের 
নিজ ক্ষতি শীকার করিতে পারেন্ না, তিনিই কূপণ। 

আঙ্গ আত্মীয় স্বজনের মমতা -পাশচ্ছেদনে অক্ষম হওয়ায় লৌকিক বট 
কুপণত। আসিতেছে। 

বৈদিক কপণের লক্গণে দেখাধায় "হে গ্ার্গ! খিনি অক্ষর পরব্রহ্ধাকে না 

জানিয়া, এই লোক হইতে প্রয়াণ করেন তিনিই কৃপণ, অর্থাৎ ব্রহ্মতত্ের 

, অন্ঞতুই কাগণ্য। 

এখানে অজ্জুন যখন পাঞ্চতৌতিক দেহকেই আত্ম স্বরূপে কলনা করিয়া 
দেই নমর দেহের প্রতি মমতা গ্রকাশ করিতেছেন, দেহাতিরিক্ত আত্মা 

ঝা সেই আত্মার কার্ধ্যের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি করিতে পারিতেছেন্ না, তখন 
তৎকালে তাহার গর ব্রহ্ম বিষয়ফ জ্ঞান যে সম্যক পরিস্কুট হয় নাই, তাহা 
বেশ প্রতীত হইতেছে! সুতরাং উক্ত উর লক্ষণেই তৎ্ঝালে কপণের 
ভাব রূপ কার্পণ্য অজ্জনে আপতিত হইয়াছিল। 



তত্তি, ১৫শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, আশ্বিন মাস, ১৩২৩ 

মুরলী তানে। 

ধি-জীষন যৌবন সফল করিধি, 

চল্ সথি! যমুনার কুলে, 
সেধা-নবীন নাগর শ্যাম নটবর | 

দ্রিতজিম, কদন্ছের মুলে। 

ধড়। চূড়া পরি" সুবেশ কিশোর 

. বৃতিপতি জিনি' তার শোতা, 

অধরে যুরলী বাজে মৃছু মৃদু 

কিবা তার সুর মনোলোডা! 
চাহনিতে তার পাগল করেলো 

অবশ হইয়া যায় দেহ, 

প্নমের সাগর, পীরিতির ধারা 
সে যে মুখ, ভালবাসা, দ্বেহ। 

এমন নাগর পাবি না লো আর, 

এমন হুদর চোয়া সখা, 

মন তার পদ্দে ধিকাইতে চায় 

হ'লে শুধু বারেকের দেখা। 

এ শোন্ সথি! কানুর যুরলী 
ফুকারিছে-আয়, আয়, আয়! 

যমুনা পুণিনে চল নিধুবনে_- 
আর কিলো ঘরে রহাযায়। 

জীহয়েত্র কৃষ্ণ মিত্র । 



মুক্তি ও ভক্তি | 
' (শ্রীযুক্ত অন্তুজাক্ষ সরকার, এম, এ) বি, এল লিখিত )) 

ভারতবর্ষের ধন্মদর্শনের ইতিহান পর্যালোচন। করিলে দেখ। যায় থে, 

রতীয় দর্শন সমূহে মুক্তিই মানবের নিংশ্রেয়সন্পে অবধারিত হইয়াছে! 

£ত।পদঞ্ধ জীব আর্বদ্যাবশে স্বরূপ বিস্মৃত হইয়! ছুঃখাতুক সংসার-চক্রে জন্ম 

ন্মান্বর নিস্পেষিত হইতেছে কর্মাফগাত্বক এই গংসাপ-চক্র হইতে তত্ব 

॥ন ছারা মোক্ষলাভ করাই পরম পুরযার্থ। তাই রখ, অর্থ, কাম ও মোক্ 

ই চারিটি যে চতুন্নর্গ বলিয়া! নিরূপিত হইয়াছে, তন্মধ্যে মোক্ষই শ্রেষ্ঠ বর্গ । 

্িম দর্শনশাস্ত্রে মোক্াবস্থার কজলায় নুযনাধিক ভেদ থাঁকিলেও মোক্ষই 

বম শ্রেয়ঃ এ বিষয়ে সকলেই একমত | অদ্বৈত ব্দোস্কমতে 'ত্রক্ধ সত্যং 

।গমিথ্যা জখবে। ব্রদ্ধ নৈবাপরঃ 1৮ মায়াবশে জীব ধী ব্র্গতু উপলদ্ধি করিতে 

রে না; তত্বজ্জান সাহায্যে মায়া অপগ্ত হইপে ছীব ব্রন্মের সহিত সামুজ্য 

পাপ্ত হয়, স্তখন__ 
ভিদ্যতে হদয়গ্র্িশ্ছিদ্যন্তে সর্মংশয়াঃ | 

জ্শয়ন্তে চাগ্য কণ্মাণি তশ্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে ॥ 

সাংখ্যমতে পুরুষ পৌব) তত্বতঃ শ্রকৃতি হইতে শ্বতগ্ত্র, কিন্তু প্রকৃতির বিচিত্র 

বিশবজী ড়া মোহিত হইয়া পুরুষ নিজেকে প্রকৃতির সহিত ভ্রমবশে একীভূত 

যনে করিয়া তাহার অধীন হইয়া! পড়িয়াছে ) ভজন্যই প্রাকৃত সুখ, ছুঃখ ও মোহ 
তাহাকে সম্পূর্ণরূপে অভিভূত করিতে পারিতেছে। ত্বত্বজ্ঞান থার৷ প্রকৃতি 
হইতে নিজ স্বতন্্ুতা বুঝিতে পারিলে, মায়াময় প্রক্কাতি সেই পুরুষের নিকট 

হইতে ধৃতাপরাধ। গৈরিণীর ন্যায় দুরে অপদারিত হইবে, তখন পুরুষ নিজের 
নর্দল কেধল জাজ চৈতন্য ভাব, উনি করিতে পারিবে । ইহাই কৈবল্য- 

মুক্তি। যৌগদর্শনেরও. এইএুমনত1হ বে যোগদর্শনে কৈবল্য প্রাপ্তির সাধন- 
বর যোগাচার ও ঈশরচগ্রবিধাম বিশেষরূণে ব্যবস্থিত হইয়াছে। ন্যায় ও 



আশ্বিন ১৩২৩ । ] মুক্তি ও ভক্তি | | | ২৭ 

ন 

বৈশেধিক দর্শন মতে জ্ঞানো২পত্তির দ্বারা মিধ্যাজ্ঞান য়প্রাপ্ত ইইলে- যথাক্রমে 

দোষ, প্রবৃত্তি, জন্ম ও ছুঃখের অত্যন্ত বিনাশ হইয়। জীব মোক্ষাপবর্গ লাভ 
কারবে। বৌদ্ধমতাস্থমারে দুঃখাত্মক জন্মপরম্পর।র কারণীভৃত বাঙনারাশির 
বিধ্বংস হইলে জীব নির্বাণ মোক্ষ লাভ করে। .জৈনমত্তে দ্বেষরাগ নির্মূল 

হইলে কণ্মাশ্রব রহিত হইয়া! জীব. কর্্বন্ধ হইতে যুক্ত হইয়া? অর্হত্ব লাভ করে। 
এইরূপে সকল দর্শনই মোক্কে পুরুষার্থ বলিয়া উপদেশ করিয়াছেন। মোক্ষ 
লাভ হইলে সংসারে আর পুনরাবৃত্বি হয় না। মোক্ষ প্রাপ্ত ব্যক্তির আর 

কোন কামনা থাকে না|; জব্বর হহুতে মুক্ত হুইযজ! তিনি আত্মারাম 
আত্মজ্ীড় হন। 2 

যকল দশনেহ এবন্প্রকার মুক্তির পরম পুর্ব উক্ত হইলেও ভক্তি মার্গা- 
বলম্দী টৈষবগণ এইরূপ মুক্তির প্রয়ানশী নহেন। ইঞ্টদেবে নিত্য ভ্বক্তিই 
তাহাদের একমাত্র সাধ ও গরম [নশশ্রেয়ন[ এহ আত্যত্তিক স্কত্তিকেই কোন 

কোন শওক্র বে্ব সম্মত মুক্ত নামে আহিঙ করা হহয়াছে। যখা-- 

লীনতা হার-পাাজ্জে সু(করিত্যভিখায়তে। ৷ 

ইদমেব হি. দব্ব।ণৎ বৈষ্বানাৎ হুমম্মতম ॥ (নারদ পঞ্চরাত্র।) 

মুক্তিস্ত দ্বিবিধা সাধ্ব শ্রতুযুক্তা সর্ব সম্মঙা 

নিব্ষাগ-পদদাত্রীচ হরিগুক্িপ্রদা প্রিয়ে ॥ 
হবিতক্িন্বরাপাঁঞ মুভ্ভিৎ বাহাম্ত ফৈষ্বাঃ। 

জন্যে নিঝ্বাণরূপ[ঞ যুক্তি মিচ্ছন্তি সাধবঃ॥ 
ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ, গ্রকৃতিখ্ড ২২অধ্যায়। 

কিস মুক্তি শব পারিভাষিক অর্থে, উদ্তপ্রকার মোক্ষেরই প্রতী/ি মনে 

জম্ম।ইয়া থাকে, তজ্ঞন্য ভ্িকে মুক্তি নামে অভিহিত না করাই শ্রেয়। 

একদিন সার্বভৌম মাশয় প্মন্মহাশ্রভূর নিকটে আগমন করিয়া ভ্রীমস্তাগবতের 

বরহ্মাত্তব (১*ম স্বন্ষের ১৪শ অধ্যাথ্জের ৮ম শ্লোক) পাঠ করিষার ময় 
"মুক্তিপদে ম দ্বায়তাকৃ” স্থলে “তস্িপদে স দায়ভাক় এইরূপ পাঠ করিয়া 

ছিল্লেন। "মুক্তির স্থলে তত্তি শব্ের সমিবেশ দেখিয়। শ্রীমনহাপ্রতু 

এইরূপ পাঠান্তর করিবার কারণ পিড্ঞাল। করিলেন। সার্ধৌম মহাশয় 

“ভি সম নহে মুক্তিফল* বঙলিয়। স্বীয় বক্তব্য নিবেদন করিলে, শ্রীমন্হা প্রভু 



২৮ ভক্তি। [ ১৫শ বর্ষ ২য় সংখ)? 

মূল গা অবিকৃত রাখিয়া "মুভিপ্” শব্দের নানার ব্যখ্যা করিলেন। তাহা 

গুদিষ্থ! সার্বভৌম বঞসিলেন। 
| ও পাঠ কহিতে না,পরি ॥ 

বদ্যপি তোমার অর্থ এই শবে কছে। 
তথাপি অগ্নিষ্যদোষে, কহন না৷ যায়ে? 

বদ) পিছ মুজি শবের হয় পঞ্চবৃত্ধি। 
রূড়িবৃদ্ধি কহে তু সাধুজযে প্রতীতি ॥ 

* মুদ্িশক কছিতে মনে হয় ঘৃণা ত্রাম। 
ভক্তি শব কহিতে মনে হয়েত উল্লাস (শ্ীচৈতনাচরিতামৃত,।) 

জ্ীমস্তাগধতে যে অপরূপ ভি-ধর্শের ব্যাখ্যান হইয়াছে তাহাতে মুক্তি 
রম পৃক্ষার্থ খণ্ডিত হইয়াছে। ব্যাদদেব শ্রীমভাগবত রচন। করিয়া নিজপুত্র 

এউকদেবকে তাহা শিক্ষা দিগ্লাছিলেন এই কথ। গুনিয শৌনক মুনি প্রশ্ন করিলেন। 

সবৈ নিবৃতি নিরতঃ সর্বত্রোপেক্খকো মুনিঃ | 

কস্য বা বৃহতীমেতা মাত্[রামঃ সমভ্যসৎ 1 ভাঃ ১1৭৯ 

অর্থাৎ গুকদেব ঝধি নিবৃতি নিরত, তাহার কোন কামন। নাই, তজন্য তিনি 
লা বিষয়ই উপেক্গা করিয়া! থাকেন, তিনি আত্মারাম, তিনি কি নিমিত্ত এই 

্তীর্ণ ভাগবত সংহিতা অভ্যাম করিলেন? এই প্রশ্নের উত্তরেই শপ্রসিদ্ধ 
দাত্বারাম লোকের প্রসঙ্গ হইয়াছে ২ 

আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নিগ্র্থী অপুযুরুক্রমে | 

কর্বস্ত্য হৈতুকীং ভক্তি বিখড়ূতগুণে। হরি? ॥ ভাঃ ১৭1১০ 

অর্থাৎ জাত্মাতে ধাহাদিগের রতি এরূপ বামনা'গ্র্থি শুন্য মুনি সকলও 
জীকফে, অহৈতুকী ভক্তি করিয়া থাকেন। শ্রীহরির এমনই গুণ। 

জীমাগরতে অন্যত্র শাবান বলিয়াছেন. 
অইৈতুক্যব্যবহিত1 যা৷ ভক্তিঃ পুরুযোত্মে । 

 সালোক্য, সার্টি সামীপ্য সরূপ্যেকত্মপ্যুত-॥ 

দীয়মানং ন গৃহৃস্তি, বিনা মৎংসেবনং জনাঃ 
 অএবক কি. যোথাথ্য আত)ভিক. উদছতঃ ॥ ভাঃ ৩1২৯।১৩-১৪ 



আন্বিন ১৯২৩।] মুক্তি ও ভঞ্তি। ৯৯, 

অর্থাৎ পুরুষোতমে ফে বি অহৈতুকী ও অব্যবহিত্া, এবং বে ভক্কিতে 

ভজগন,--সালোক)। সাঁটি) সামীস ফ্কারপ) এবং একস দান কদ্সিলেও আযার 

মেব! ব্যতিরেকে উহাদের কিছুই গ্রহণ করে লা',.তাহাই আত্যস্তিক ভক্তিযোগ 
নামে কথিত হয়। বে সৌভ্াগ্যবান্ ব্যক্তি নিত্যধামে কুক লেবার অধিকারী 

হইয়া অনির্কচনীয় মাধুধ্য আত্বাদদনে রত হইয়া আছেন, তিনি সালোক্যাদি 
মুক্তি গ্রহণ করিতে ্বীকৃত হুইবেদ কেন? অপ্রাৃত হরিভ্তি-রসামৃতসিত্কু 

নিকট মুক্তি-নুখ গ্রোপ্পদের তুল্য । 

ব্রহ্মানন্দে। ভবেছেষ চেৎ পরার্ধগুণীকৃতঃ। 

নৈতি ভক্কি-তখাতোধেঃ পরমাণু ভুলামপি ॥ ভজিরসাযৃতসিন্ধুঃ। 

অর্থাৎ ব্রচ্মানন্দকে পরার গণ, করিলেও তাহ! এই ভক্তি হুধসাগরে পরমাণু, 

ভূল্য হইতে পারে ন)। 
তস্যারবিদ্দনয়নলয পদারহিন্র-কিপ্্ক-মিশ্র-তুলসী মকরন্দ বাযুঃ। 

অন্তর্গত শ্ববিবরেণ চকার তেষাং সংক্ষোভ মক্ষরভুষামপি চিত্ততন্বোঃ ॥ 

এই জন্যই “মোক্ষলঘৃকৃৎ? ভক্তিয় অন্যতম লক্ষণ। 

ভক্তি, মুক্তি অপেক্ষা! ধহল পরিমাণে গরীয়সী। ইহাই শ্রেষ্ট পুরুষার্থ। 

এই হান্, আদর্শের নিকট চতুর তৃণের ন্যায় তুচ্ছ। 

জ্ঞানতঃ সুলতা মুকতিভূরকিভ্ঞাগিপুণ্যতঃ। 

| শ্রেয়, সাধন সাহঅৈর্হরিভক্তিঃ নুহৃল্লতা ॥ 

জ্ঞান দ্বারা সহজে মুক্তি হয়, যঙ্ঞাদি পুণ্য দ্বার! খ্বর্গ ভোগাদি সুলভ ছয় 

কিন্তু সহত্র সহত্র সাধন করিলেও সহজে হরিভত্তি লাভ হয় না। জ্রীমত্তাগবতে 

নারদ যুধিষ্টিরকে বণিয়াছেন যে, ভগবান শ্রীকফ-_ 

মুক্তিৎ দদাঁতি কহিচিৎ, স্ম ন ভক্তিযোগমূ ভা: 1৫1৬ ১৮ 

কিন্তু এই মুনিবাহিত হছুনত হরিতক্তি আমাদিগের গরমদয়াল রীমস্মহাগ্রডূ 

অকান্তরে জগতে বিতরণ করিয়াছেন। 

হেন প্রেম ভ্রীচৈতদ্য দিল বখ! তথা । 

গপ্লাই। মাধাই, পর্যন্ত 'অলোর ক1 কখ1॥, চদার 

অনর্িতচরীৎ চিনা, কজখয়াধভীর্ঃ কল: 

সমর্গযিতুমুক্বতোজদলয়সাৎ স্বাি জিনাং! 



ডে ভক্তি । [ ১৫শ বধ সংখ্যা। 

হরিং পুরট হুম্দরছ্যুতি -কদদ্বসন্নীপিতঃ 
সঙ জদয়কন্দরে স্ফরতু বঃ শচীননানঃ ॥ 

যিনি চিরকাল অনপিত উননতোজ্লরস! স্বীয় ভক্তি, শ্রী গ্রদ্ধান করিবার জন্য 

রুগ। করিয়া কলিতে অবস্থীর্ণ হইয়াছেন, ধাহাঁর দেহকাস্তি স্বর্ণের স্তায় উজ্জল 

গৌরবর্ণ, এই শঙীনন্দন জীহরি তোমাদের হাদয় কন্দরে শ্,রিত হউন। 

গিরি কেরাত 

মানব জীবনের উদ্দেশ্য।* 
পুনে 

জগতপাঁতা জগদীখরের স্থজিত যাবতীয় জীব স্তর মধ্যে মনুষ্য জাতিই 

সর্বগ্রাধান। মানব মাত্রেই সকল জীবের উচ্চ চুড়ায় অবস্থিত | "মনু শবের” 

উত্তর অপত্যাথে "ফ» প্রত্যয় করিয়া, মানব এই পদ মিদ্ধ হইয়াছে। অতএব 

মানব মাত্রেই ম্নুর পুজ্র। মনু আমাদিগকে যেন্পপ আদেশ করিয়াছেন, 

তদ্নুষা়ী কাধ্য করাই আমাদিগের উচিত। ঈশ্বর যত প্রকার জীব টি 

করিয়াছেন, তন্মধ্যে মানব জাতিকেই সকলের অপেক্ষা শ্রেষ্টতা প্রদান 

করিঘ়াছেন, অন্ঠান্ত পরণী অপেক্ষা মানবকেই অধিক পরিমাণে বিচার শক্তি ও 
হিতাহিত জ্ঞান প্রদান করিয়াছেন। তাই মানব জাতি সকলেরই উপর 
আধিপত্য লাত করিবার অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছে। নুতরাং ইহা বেশ বুঝ 
যাইতেছে যে, মনুষ্য মাত্রেই ঈশ্বরের সৃষ্ট এই: জড় জগতে তাহািগের বুদ্ধি 
বস্তি ও বিচার শক্তির সাহায্যে সকলকে হুখ শান্তি প্রদান করিবে বলিয়াই যেন 
তিনি এই মানব জাতীকে সর্ব্বোৎকষ্ট জীবরূপে জন্ম দিয়াছেন। সিংহ, ব্যাপ্, 
লুক প্রভৃতি হিংস্র জন্তগণ, হাতী ঘোড়। প্রভৃতি গৃহ গাপিত অথচ মানবের 
বিশেষ উপকারী ৰলবান অতিকায় প্রাণিগণ মানবের বুদ্ধি বলেই তাহাদিগের 
কাপ পি 

পৃথিবীর যাবত: প্রবল পরাক্রমশালী সম্রাটগণের ও সুবিধ্যাত সংবাদ 
পত্র সম্পাদকগণের 'মিকট পুগীরিভিত স্যার 'খামী যোগানন্ ন্ডারতী সরশ্বতী 

মহাধাজ কে, লি, এস্, আই লিখিত | 



গাশ্থ্িন ১৩২৩ |]... মানব জীবনের উদ্দেশ্য | ৩১ 

ধশ্যতা স্বীকার করিয়া থাকে । এমন যে মহা খল স্বভাব যুক্ত বিষধর সর্প, 
মেও মানবের বুদ্ধি কৌশলে বশীত্ৃত্ত হইয়া, গাহার ইচ্ছ!মত কত প্রকার ক্রীড়া 

প্রশ্ন করিয়া মাধারণকে মুগ্ধ করিয়। থাকে। অতএব মানব জাতি বে 
গববপ্রধান প্র!ণী, তদ্বিষক়ধে আর অন্ুমাত্র সন্দেহ নাই। তাই শাস্ত্রে ও 

দেখিতে পাই,-- | 

*জস্তুনাৎ নরজন্ম হৃল্লভম'তঃ পুস্তং ততো বিপ্রত1, 

তম্ম[ধৈদিক ধন্ম-মার্গ-পরতা বিদ্বত্বমম্মাৎগরমূ। 

আত্মানাতু বিবেচনং শ্বনুভবে। ব্রঞ্গাত্বন! ঈংস্থিতি- 
৫ মক্তিনেণ শত জন্ম কোটি সুকৃতৈঃ পুখ্যেবিনালভ্যতে 8 

অর্থাৎ জীব মধ্যে নর জন্ম হুদুলভ মানব মধ্যে পুরুষ, পুরুষ মধ্যে বিপ্র, 

বিপ্র মধো বেদবিহিত ধর্মনি্ঠ এবং তন্মধ্যেও আবার বেদ-ধর্ধের মর্মবেত্া 

প্রধান। যিনি চিন্ময় আত্মা ও জড়ময় অনাত্মার ভেদ্ব অবগত হইয়াছেন, তিনি 

ঘেদ ধর্দের মন্রধেত্তা হইতেও শ্রেষ্ঠতর বিচারদশীগণের মধ্যে যে ব্যক্তি ত্রন্নের 
সহিত একাত্ম ভাবে অধিষ্িত,তাহাকে শ্রেষ্ঠতম বলা যায়) সেইরূপ অনুষ্ঠান- 

কেই মুক্তি কহে; পযন্ত শৃতকেোটি জন্মাজিত পুণ্য যী তাদৃশী টি 

লাভের কোনই সম্ভাবনা নাই | 

শান্ত যাহ! বলিয়াছেন তাহাত উপরে উল্লিখিষ্ভ হইল এখন ইহাই বিচাধ্য 

যে, আমরা যে এই মানব দেহ লাভ করিয়াছি, ইহার দ্বারা কি কেবল সংসার 

প্রত্িপালন আত্বীর কুটু্বগণের তরণ পোষণ ও আমাদিগের অঙ্গ সৌ্ৰ 

প্রভৃতির হুখ সাচ্ন্দয বিধানের চেষ্টা করিলোই আমাদিগের কার্য শেষ হইল ? 

অথবা আরও কিছু কর্তব্য অবশিষ্ট আছে? তাহার অনুসন্ধান করিতে যাইয়া 
দেখিতে পাইলাম .ধে, চতুরশীতি লক্ষ যোনি ভ্রমনাস্তর আমরা এই মনুষ্য জন্ম 
লাভ করিয়াছি । এই মানব জন্ম আমাদিগের শেষ জন্ম । আমরা ঈশ্বরের 

হুজিত শেষ আব, মায়ের কোলের ছেলে বড়ই আদরের ধন, অতএব কেবল 
গিতা মাতার আহুরে ছেলের মণ্ত খেলা ধুলায় মত্ত থাকিলে চলিবে না; পরস্ত 

পিতার আদি কাধ্যগুলি যাহাতে সুমম্পাদন করিতে পারি, তন্ন 

সবিশেষ যত্যান হইতে হইবে। 



গ২ ভক্তি । [ড৫খ বধ, সংধ্যা। 

আজ এই প্রকাণ্ড ভূখণ্ড শৃহঅঙ্ার হুশামিত হইতেছে কাহাদিগের বুদ্ধি 
খলে? একমাত্র মানদিগেরই ধুদ্ধিধলেই কি এই ভূমঞ্জল নানাবিধ হুখশাত্তির 
আকর হইব দড়ার় নাই? পরমেশ্বর আখমাপিগেয় জীবন ধাঁরণোপখেোগী 
নানাধিধ শস্যা্দি কৃ্ি করিগাছেন লতা, কিন্ত আমরা যদি আমািগের বুদ্ধি বলে 

নেই সকল ফদল জন্মাইয়া ন! লইগ্তাম, তবে কি আমরা ভাহাদিগের বসাম্বাদপে 
আমাদিগের রদনার ধাসলা পরিত্প্তি গাধন করিতে পারিতাম ;? লানাধিধ 

শিল্প কর্ম্মাদির বারা ধদি আমাদিগের পরিধের বন তুষণ প্রভৃতি গ্রস্তত করিয়া 
লালইতাম, তবে কি আমর! আগ ময়ন মনোরঞনকারী লামাবিধ পরিচ্ছদে 

আমাদিগের দেহ আবৃত করিয়া, আননিত হইতে পারিতাম ? তাহ! হইলে 

আজ আমাদিগকে বন্য পশুদ্বিগের ন্যায় নগ্াবস্থায় ঘনে বলে বিচরণ করিতে 

হুইত। আজ বদি বুদ্ধি কৌণলে আমর! নানাপ্রকার ঘান বাহনাদির আবিষ্কার 

ন। করিতাঁম, তবে কি আমরা অনায়াসে পৃথিবীর একপ্রদেশ হইতে প্রদেশাস্তরে 
গমনাগমন কারিয়।। ততং প্রদেশের মানবমণ্ডলীর সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিয়া 

আমাধিগের পরস্পরের হু সচ্ছন্দত বৃদ্ধির চেষ্টা করিতে দক্ষম হইতাম? 

তাহ! কখনই হুইত না? বরং আমাদ্রিগ্নকে নিশ্চে্টভাবে জড়ের ন্যায় একঘানে 

বিয়া থাকিতে 'হইত। তবেই দেখ! গেল, আমর! মানব মাত্রেই এই সকল 

গু বিশিষ্ট হওয়াতেই সকল জীব অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বণিয়! গণ) হইয়াছি। 
উপরে যে কয়েকটা বিহয়ের আলোচনা কনা! গেল, তাহ! জড়লগতের উন্নতি 

সন্থন্বীয়। কিন্তু আমাদিগের ইহা ছাড়। আরও একটা মহান কর্তব্য পশ্চাতে 
পড়িয়া রছিয়াছে। আগ এই হুছুষ্নভ মনুষা দেহ ধারণ করিয়া, আমরা সেই 
দুমহান কর্তব্য কর্ম দংসাধন করিবার জন্য একটীবারও চিন্তা করিদ।। 
আহার, বিহার, শন, স্বপন ইহাত্তে। সকল জীবেয়ই আছে। বাঁদা বীধিয়৷ খর 
সংসার করিলে আর আত্মীয় স্বজনগণের প্রাসাচ্ছাদনের চৈষ্টায় নিযুক্ত থাকিলে, 
তাহাতে কুত্তকাধ্য হইলেই যে ছামাদিগের কাধ্য শেষ হইল তাহা নহে। 
উহা ত সবল জীবেরই আছে। জ্ঞান ত পঞ্জ পর্দী প্রভৃতি অন্ঠান্ত জীব 
জন্ধরও আছে। অতএব কেধল মাত্র এরূপ জ্ঞানের বশব্থা হইয়া, আমাদিগের 
এই ন্বর/দেহের দুখ লমৃদ্ধি বৃদ্ধির চেষ্টা করিলে আমর! জ্ঞানী বলিয়া পরিচিত 
হইতে পানিনা। আমার এই কথা সমর্থন করিধার জন্যই আমি চণ্ডী হইতে 
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রখ রাজা ও সমধি ন$মক বৈশ্যের প্রতি মেধস মুনির উক্তি উদ্ধু ত করিয়া 
দেখাইতেছি। তিনি বঙ্গিয়াছেন,_- 

“্যতোহিজ্ঞানিনং সর্ে পণ্ড পক্ষী মৃগাদয়।” 
অর্থাৎ মনুষোর জ্ঞান বঙিয়া, তুমি যাহার উল্লেখ করিলে, সেই জ্ঞান পঞ্জ 

খক্ষী মৃগপ্রভৃতির গ স্ভাছে। ন্েহ মমত। প্রভৃতিকে যদি জ্ঞান ব্ল তবে তাহ! 

ক্মান্য জীবের কি নাই? 
জ্মানেহপি নতি পশ্যৈতান্ পতগ্বাঞ্াবচক্চুতু। 

কণমোক্ষাদৃতান্ মোহাৎ পীড্যমানানপি ক্ষুধ। ॥ 
পঙ্গীও চঞ্চঘারা আহার সংগ্রহ করিয়া আনিয়া, তাহার শাবকের মুখে 

প্রদান করে। তাহারাও কুলায় নির্মাণ করিয়া, আপনার1 নিরাপদে থাকিবার 
ব্যবন্ধ। করিয়া লয়। তাহার!ও সন্তান জনন ও পালনাদ্ি বায় ঈশ্বরের জীব 
স্ষ্টির মহায়ত। করিবা থাকে। তাহাদিগকেও মায়া, মমতা, ক্রোধ 

প্রভৃতির বশতাপূন হইতে ছেখ! যায়। অতএব সন্তানের জন্ম দাতা হইলে, 
তাহাদিগকে প্রতিপাগন করিলে, আপনার স্বার্থে আতাত লাগা ঝগড়া, 

মারাঘারি করিলে ও বাসূস্থানাদি নিশ্মাণ করিয়া তাহাতে দুখে অবস্থান করিলেই 

“জ্ঞানী হওয়া যায়না। প্রকৃত জ্ঞান তাহাই, যে জ্ঞানের তুলল! নাই। যে 
জ্ঞানে জ্ঞানী হইয়া, গ্রব, প্রহ্বাদ পরম-কাঁরপ-সত্য-মন!তন খ্রীহরির চরণ লাভ 

করিয়াছিলেন, যে, জ্ঞানে জ্ঞানী হুইয়া, ওকদেব গ্বোস্বামী আঙ্ন্ম সন্নযাসীরপে 
ত্রিভুবন পরিভ্রমণ করিয়া, ভথবানের নাম গানে বত থাকিয়া, আপনাকে ধন্য ও 
শান্সরীয় উপদেশে ত্রিলোক পবিত্র করিয়াছিলেন, যে জ্ঞানে জ্ঞানী হইয়া, 
মহষি নারদ অহনিশি হরিগুণানুবাদ কার্জন করিয়া, ব্রিজগত বিমুগ্ধ করিয়। 

ছিলেন, যে জ্ঞানে জ্ঞানী হইন়্া, বুদ্ধদেব আও্জ জগতবামীকে চিনবধণী করিয়া 
বাখিয়। |গয়াছেন, যে জ্ঞানে জ্ঞানী হইয়া, জচৈতন্যদেব আসমুদ হিমাচল 
হরিনামের বন্যার ভাসাইয়। দিয়া কত কত পাপী তাপী নারকীকেও উদ্ধার 
করিয়া, আাহাদিগের মানবদ্ধধীবন ধন্য করিয়। দিয় গিয়াছেন, যে জানে জ্ঞানী 

হইয়া, মহানুভাব ভাস্করানদ্ব, ভ্রেলঙ স্বামী প্রভৃতি কতকত মহাপুরুষ বিষয় বাসনা 
প্ররিত্য।গ করিয়া, সম্য।ম ধর্মরূপ পরম ধন্মাচরণে আপনাদিগকে কৃওকৃতার্থ ও 

ভগজ্জনকে হুশিক্ষা দান কিয়া তাহাদিগেরও ছুদয়ের কুসংস্কার রাশি বিদুরিত 



৩৪ তক্তি। [ ১৫শ বর্ষ/--২ সংখ্যা। 

করখানভ্তর অমণ ধবল প্রবজ জ্জ্যতিতে গাহা(দগেক অন্তর আলে।কিত করিয়া 

গিয়াছেন তাহাই প্রকৃত জ্ঞান। আর এই জ্ঞানলাভের জন্যই আমাদিগের 

এই মানবদেহ ধারণ। অতঞব মানদেহ .পরমপিতা পরমেশ্বরের কুপালাভের 

একমাত্র মোপম শ্বরপ। যদি জামািগের দুল মানব জন্ম একবার বিফলে 

যায়, তবে আর আমাদিগের খের পরিসীমা থাকিবে না| তাহ] হইঙগে 

নিশ্চয়ই আমাদিগকে অধম জন্ম লাভ করিতে অর্থাৎ 60190 (ভিগ্রেড) 
হইতে হই বে। একী বাগক 715 21595 এ (ফাষ্ট কা সে) পড়িতে পড়িতে 

অমনোষেগিতার জন্য যেগন নিয় ক্লাসে নামিয়া আমিতে বাধ্য হয়; সেইরূপ 

আমরাও সেই বিশ্বধ্ধাতার সার্বভৌমিক বিশৃবিদ্যালয়ের যাবজ্জীবন রূপ 

ফাষ্ট ক্লাম (প্রথম শ্রেণীতে) উন্নীত হইয়া, আমাদিগের নি নিল অসতর্বতা 

হেতু আমাদিগকে অধম যোঁনি প্রাপ্ত হইত্ডে হইবে। অর্থাৎ আমাদিগকে নিকুষ্ট 

জম্ম গ্রহণ করিতে হইবে। 

ভরত রাজ। আপনার রাজ্যৈশধ্য।দ পুত্রকে প্রদান পূর্ধবাক বানপ্রস্থ ধর্খমা- 
বশদ্বন করিয়া, বনগমন কর্রিলেও একটা মুগের মায়া আবদ্ধ হইন্তা, শেষে 
তরগত চিত হইয়া, দেহত্যাগ করায়, তাহাকে মৃগকপে পন পরিগ্রহ করিতে 
হইয়াছিল । কিন্তু মুগ দেহ ধারণ করিলেও সেই জন্মে তাহার পূর্বজশ্মের মতি“ 

মনোমধ্যে জাগরূক থাকায় আধার নুহ্ল্ভ মানব জন্ম লাভ লালসা আবির ত 
মেই ভাব ভ্দরয়ে পে য্ণ করিতে করিতে দেগত্যাগ করিয়া, পুনর্কণার মনুষ্য দেহ 
লাভ করিষাছিলেন। মাথা মোহে অভিভূত হইবার আশগ্গায় এজন্মে আঁর 
কাহারগ মহিত বাকা।লাপ ন| করিয়।, নীরবে হরিগাধন।য় নিযুক্ত থ।কিয়া, কালে 
শ্রীহরির শ্ীচরণলাভে আপনাকে ধন্য জ্ঞান করিয়াছিলেন ভগ্নবান ক্রীকৃষ 

্জুণকে উপদেশ দিতে যাইয়া, বলিয়াছিলেন__ | 
 শ্যৎ ধৎ বাপি স্মরণ ভাবং ত্যজত্যস্তে কলেবরুং। 

তৎ অমেবৈতি কৌঝ্যেয়! সদ তত্তাবাবিতঃ 
অর্থাৎ, আস্তকালে যে যেরূপ ভাব স্মরণ করিয়া কলেবর ত্যাগ কৰে, ছে 

কৌস্ের। সে দেইরপ কলেবরই পুনর্জন্ম লাভ করিঘবা থাকে। তাই বলি 
জামাদিগের এক্ষণে কর্তবা এই যে, যেন এক নিখেষের জন্যও আমরা সেই 
শব বিধাতধাকে না তুলি। ঘি আমরা এই নকল উপরে অবহ্ল। করিয়া 
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ভআপনাদিণের কর্তব্য কর্ম বিস্মৃত হই তথে আমাদিগ্রকে আত্ম হত্যা পাপে 

লিপ্ত হইতে হইবে! ইৃহাও আমার স্বকপোল কা্সিত কথা নহে। আগি শত 

হইতে মুভি উদ্ধার করিয়। দেখাইধ। বিবেক চুড়ামণি গ্রন্থ বলিতেছেন যে।-. 

“লঙ্কা কথক্িননরূজন্ম দুল্লভিৎ 

ভত্রাপি পুংস্জং শ্রতিপারদশনমূ। 

বস্তাত্বমুক্তৌ৷ ন যত্তেত মুঢ়ধীঃ 
সহযাস্বহ! শং বিশ্লিহস্তয মঘুগ্রহাং | 

অর্থাত, পুথ্যষলে মানব জন্ম লাভ করিয়া, পুংপ্ত, ধ্রাঙ্গণত্ব ও বেদঞ্ঞত। 

থাঁধতেও যে ব্যক্তি ভব সঙ্কট হইতে আত্ম'পরিজাণের জন্য বন্ধ পরায় ন 

হয়, সেই মূর্খ ব্যক্তি অগদু বস্ত গ্রহণ নিবন্ধন আত্মঘাতী বলিয়। 
পরিগালিত হয়ু। 

কেবঙ অহিফেন সেবন অথনা উদন্ধনাদি দ্বারা মৃত্যুকে আলিম্বন করিলেই 

যে, আত্মহত্যা পাপে লিপ্ত হইতে হয়, তাহা নহে কিন্তু যে ব্যক্তি এই ভনসাগর 
প!রে যত্ববান ন। হইয়া, বুথায় কালযাগন করে এবং শান্্রাদির চর্চায় রত হইফধা 

সাধু সদাঝার সহবানে জনোমতির চেষ্টার একটী দিনও যত্ব না করিয়া, বিফলে 

এই শুছৃল্রত মানব জীবন প্রাপ্তির উদ্দেগ্কে গঞ্জ করে সেই প্রকৃত আত্ম- 
হস্ত্যাক!রী, এবং আইন অনুসারে বন্তমান যুগে তাহার গাধিব রাজদও ভোগ 
করাও কর্তধ্য। আমার মতে সম্প্রতি এই ছুট মতি খলম্ব্ডাব সম্পূন্ন আধর্ধা- 

চরণে অভ্যন্ত পাষগুদিগকে হুশামিত করিবার পন্য একটা, নব রাঙ্জবিধান 
প্রণয়ন করা উচিত| | 

এই গাপমতি কলাদারগগ সমাজের যত্ত অবল্যাণ সাধন করিতেছে, এত 
কার কেহই নহে) ইহারাই বাত্তবিক আঘ কাল উদ্দাম ন্নিপুগণের বস্তা! 
স্বীকার কদ্িয়া। মানৰ জীবনের উদ্দেশ্য একেবারে লগ ভণ্ড করিয়া দিতেছে! 

এই উদ্দাম সমাজকে অগত্যা রাজবিধানের অধীন কর! বিশেষ আবশ্যক 

হইয়া গাঁড়য়াছে। 
আদ কাল যে ব্যক্তি ভগবহৃপামমায নিষু্ধ হইতে চেষ্ট? করিবে, সে-ই এই 

সচল তুদ্ধৃতকারী দিগেষ্ হত হইতে নিপ্ত।র পাইবে লা। ইহানিগেক বায় 
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ও সকল পুণ্যবানগণ নানা প্রকার নির্ঘ/াতিত ও নিপীড়িত হইতেছেন। ইহা! 
আমি ্বচক্ষে দর্শন করিয়াছি ও করিতেছি। 

অতএব মানব জীবনের শত উদ্দেশ্য সফল করিবার জন্য আঙ্গ এই যে, 

প্রবন্ধটী আমার বন্ধুবর্ণের অনুবৌধে লিপিবদ্ধ কছিয়াছি, ফি ইহা! সাধারণের 

মনোমত হইয়া থাকে ও এই প্রবন্ধে উল্লিধিত্ত বিষয় গুলির আলোচন। করিয়। 
যদি কাহারও জীবন ধন্য হয়, তবে আমার শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব। তাহাক 

পর আমার আর একটী কথা এই যে”পুর্ব্মে যে জামি রাজ বিধানের বিষয় 
উল্লেখ করিয়াছি তাহার কারণ এই যে, আজ কাল পার্থিব রাজ বিধানকে 

সকলেই ভয় করিয়া থাকে, ইহ! আমি প্রত্যক্ষ করিতেছি। আর জাগতিক 

রাজা সেই জর্ধাস্তধধ্যামী রাজারই প্রতিনিধি রপ। অতএব তৎকর্তৃক, 
আমরা সেই শমন রাজার উদ্দেশ্ঠ সিদ্ধির কখঞ্চিং আশ করিতে পারি বলিয়াই 
আমি পুর্বে উহার উন্লেধ করিয়াছি। আজ এই খানেই আমার প্রবন্ধের 
উপমংহার করিলম। 

শরীখুস্তীর-াত্বকথা 
(পুর্ব প্রকাশিতের পর) 

হু একজন 'শক-গোণ।'-গণ্ডিত বলেন এ যে ব্যাপার হয়; সেটা ১৪৩ 

শকে| ওহে বাপু! অত নাকমুখ শিটকোন1!| বলি অত ঠিক ইতিহাস 

আসি জাদিও না, আর আছে কিনা, তাই বকে জানে; তবে বেশীর ভাগ 
মনিষ্যিরা যা? . বলেছে, যা? শুনেছি, তাই বলছি, বিশ্বাস করতে ছয় কর, না 

হয়, যন্তদিস ন1 পাথুরে কয়লার দোকানের নিচে তাজ ফলফ বাহির হয়, তত 
দিল রূপ নাক পিট.কেই খা'ক | 

স্্যা সকার পর 

"বোল বোল বলি প্রভু চতুদদিকে গড়ে। 
পৃথিবী বিষীর্ণ হয় আছাড়ে আহ্ছাড়ে ॥” 
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সবে প্রভু “কৃষ্ণ কৃষ্ণ বোলয়ে সদার 

', বাহ হইলেও বাহ কথা নাঁছি কয়। 
এই সব দেখে শচীম| বুড়ির ত+ হ'ল চক্ষুস্থির! অর্ক ফা? ভয় তাই 

বুৰ্ঝি হয়! 
ই1 করে পুত্রের মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে হয়ত কতবাব্ধ ডেকে ডেকে 

একবার সাড়া পান্। 

বা'ওবা উত্তর পান্ তার না আছে মাথা না আছে মুড, কোনই যানে হয় না 

এ যাকে গ্রাম্য ভাষায় বলে “কথাও ন| কথার দরুণৌোনয়" এঠিকু তাই। হয়ত 
বহু ডাকের, পর উত্তর গুনে বল্লেন “ও বাপ নিমাই! যাও বাবা স্নান আহার 

ফর গে।” নিমাই চাদ হয়ত তার উত্তরে বল্লেন। 

পগক্তিরেবৈনং নয়তি, ভক্তিবরেবৈনং দর্শবতি | 
তক্তি বশঃ পুরুষঃ ভক্তিরেব ভূয়সী ॥” 

গতিক ত' এই রকম! বুড়ি কেদে কেঁটে সারা। কা'কে ডাকেন, কি 

করেন কিছুরই গোছ পানু না। মেশে! মশায় চগ্রশেখর পরমআত্মীয়, কিন্ত 
তাকে ডেকে যে কিছু পরামর্শ গ্রহণ করবেন, উপস্থিত ক্ষেত্রে তা'র যে! নেই $ 
তিনি নিমাই টাদকে যেমন দেখেন আর অমনি চক্ষু কপালে তুলে "জয়রাম 

জয়রাম” জপ. কর্তে শুরু করেন, সে পের আর ক্ষামাই নাই! কিহয়? 

শেষকালে শ্রীবাস চন্ত্র পণ্ডিত মহাশগ্নকে ডাকা হ'ল। এ নাও আবার কি 

প্রশ্ব হ'ল? ইনি কে? কি বিপদ এ সবও বল্তে হবে? আচ্ছা বলি 
শুন, ইনি নবহপের একজন অতি জ্ঞানী বয়োবৃদ্ধ হুতদ্র ; তবে তত্ব বিদ্রা। বলেন 

আর যা? বলেন সেট। খুব জমাট, সত্য-তত্ব-কধা, সেই কথার গোছা, ছুই চারট! 
বলি শুনে যাও। সব সময়ে মনেও পড়ে না আর আমার এই বৃদ্ধ বয়ষে তত 

সাজিয়ে ব'ল্বার ক্ষমতাও নাই, যা পারি বলি 
শ্রুতি বেদ, পুরাণের মত যে ছু'চার গাঁচখানা পোক! কাটা পুথী আছে, 

তাতে বলেছে, স্বয়ং ভগবান জ্রীক্ হচ্ছেন আমার প্রভু জীতীকক্চচৈতন্য 
মহাপ্রভু | যিনি পর্জন্য তিনি হ'চ্ছেন এ শ্রীহটের শ্ীউপেত্র মিএ মহাশয়। 
ঠাকুর মা বরীয়লী হলেন কলাবতী। প্রীনন্দ যশোমতি হ'লেন, জগন্াখ মি 
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দ্বাদাঠাকুর, আর শচীমা বুড়ী। মা যশোদার «বাপ, হলেন এ আমাদের 

চক্রেবন্া মহাশয়) কি নাম ভাল ?-হ্যা। নিপান্বর মহাশয় ।, শীঝদ হচ্ছেন 

সে কালের সেই লড়াই বধান মুলি শ্রীযুক্ত নারদ ঠাকুর | 

এই ঠাকুরটা এলেন? দু'চার বার অঙ্গ লি সকালন ক'রে বল্লেন” কিছু ভয় 
মাই শচীমা! তোমার কিছু ভয় নাই এ মব কিছু নয় ভাবতে হবে না আগা 
গোড়ার বাধন ঠিক আছে ।” শচীমাও বুঝে না বুঝে কতক গ্থির হ'লেন। 

এদিকে আচার্য শী অদ্বৈত গ্রভু-- | 

কি বল্ছিলাম ? হা) তাঁর পর শ্রীআচারধ্য প্রভু রাত্রে কি এক খ্বপ্র দেখে, 

ধড় গড়িয়ে উঠে আহ্মাদে ধিন্ ধিন্ করে একেবারে পাগলা শিষের মত নৃত্য 
গুক করেছেন । ব্রাঙ্গণী শ্রীসীতাদেবী ছুটে এসে, বুড়োর কাণ্ড দেখে অবাকৃ ! 
বুড়ো এত নাচে কেন গো! * বাতা বাগলো। নাকি?” 

এঁ যাঃ আমার কি যেরোগ; কিছু বুঝতে পারিনা, কিছুই গোছ লাই, 
আগের কথ! শেষে, আর শেষের কথ! আগে) ছিঃ ছিঃ !! 

. উদ্দেশ্য, উপায়) উপকরণ, উপভোগ, কোথায় কি, কোন্টা কোথায়, 
গোজ।য় যাচ্ছে কে জানে! যাক গে। কিন্ত কথা হচ্ছেকিজান? শ্রী 

অদ্বেত ঠাকুরের টোলে শ্তরীগ্রভুর অগ্রজ বিশ্বরগ দাদাঠাকুর যখন ভক্তি শান্তর 
পড়েন, সেই, সময়ে রগ্রতুর মধ্যে মধ্যে আগমন হই । তিনি তখন একটা 
তরল, চপল, নুন্দর বালক । বৃদ্ধ আঁচাধ্য তাকে দেখে ভেবে ঝসেছিপেন "এটি 

একটা অবতার” তারপর বহুদিন গেছে। তার সে চিন্তার কাধ্য-হৃত্র 
এ যাবৎ কিছু দেখেন নাই । তারপর, গত কয়েক দিন পূর্বে একজন প্রতি- 
বাসী, প্রভুর স্ব জীবনের প্রসঙ্গ আচাধ্য ঠাকুরকে গুনাইলেন। আচা ধ্যের 

মুখে অল্প আনদোর হাঘি খেলিল। দু'চার দিন পরে, একদিন এক্ ওয়ে 

'বারেনত্র বামুণ' আচার্ধ্যষী ভাগবতের কোন্ এক স্থানের কি এক জ্ঞাৎপর্ধেয 

বিপর্যয় বোধ করে উপবাস করে তে কুটোলয়ে “চিৎপটাং, হয়ে শুয়ে 

নেন ওদের কার্য ওরাই জানেন [| . 
। 1, ক্রেমে; লিদ্র।! পরে স্বপ্ন দর্শন। কে যেন বলছেন মার জী নী? 

ধন্ভামার সংকল সি হয়েছে: দ্বৎ জী অবতীর্ণ হয়েছেল।” 
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যেমন ইহা স্বপ্রে শ্রাবণ সরা আর তারপরই এ নৃত্তা! বুঝলে, ব্যাপারটা কি? 

তারপর আমার দয়াল ঠাকুর একদিন, ব্ীগদাধর চন্দ্রকে সঙ্গে লয়ে মিজেই 
আচধ্যের মন্দিরে হাঞ্গির ! তা দেখে, বৃদ্ধ গাল, তুলসী, লঃয়ে “নমে! ব্রহ্মণ্য, 
দেবায়” ইত্যাদি মন্ত্র বলে দরকার মত প্রভুর পুজ] সুরু কারে দিলেন 1 বেচারা 

গদাধর, আচারধ্য বুড়োর কাণ্ড দেখে, প্রস্ুর গাছে অকল্যাণ হয় এই ভয়ে 
ভেবেই আরা। গেল কিছুদিন। তারপর-.. 

“জানিল৷ অদ্বৈও হৈ'ল প্রভুর প্রকাশ। 

পরীকি তে চলিলেন শান্তিগুর হাস। 

এদিকে শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর, এ পুজার কাণ্ড ধীরে ধীরে পাঁচ কাপ হতে 
লাগলো। আর সমস্ত বৈষ্বগণ সহ প্রায় সর্বব সাধারণ লকলেই শ্রীগ্রভৃকে 
স্বয়ং কৃষ্ণ জ্ঞানে মন প্রাণে ভক্তি করিতে লাগিল। রোজই ব্জ্ দূর দেশ 

হইতে ধীরে ধীরে স্তক্তগণের আগমন আরত্ত ছইল। নদীয়ায় ভক্তগণের 

সমাবেশ হইল! 

আজ কাগ সন্ধ্যার পর হইতেই আমার. প্রভুর িবাটাতে মংকীর্ভন করিতে 
সকলে একত্রিত হইতেন।। আনন্দ! আনন্ন!! নদীয়ায় আনন্দের আোত 

চগিল। এই সময়ে প্রায়ই আবেগে শ্রীগৌরচন্দ্র বলিতেন "ভাই সকল! 
কানাই নাটশাঞগার় যখন গয়। থেকে আমি, মেই যে একটী পরম নুন্ধধ কুষ) 

বর্ণের প্লাখাল বালক ন।চিয়া! নাচিয়] ইসিতে হানতে এসে আমাকে আলিজন 

করিল সে কোথা গেল, বধতে পার 8 তোমর। দয় ক'রে তাকে আমার কাছে 
এনে দাও। আর তোমর] সকলেও তাহাকে ভঙনা কর। এরূপ ভাবের 

বিরাম নাই। | ৪ | | 

কিছুদিন যায়, ক্রমে শীবাস মন্দিরেতে রাত্রে কীর্তন আরত্ত হইল। আর 
বাজে লোকের গো্স নিবারণ করিবার পন্য দ্বার বন্ধ করিয়। দ্বারে গন দাস 

নামে এক তত্তকে দ্বার রক্ষার জন্য নিযুক্ত করা হইল। সর্প সাধারণের 

প্রবেশ নিষেধ। কেব্ল অভ্ভরঙ্গ লইয়া কীর্তনানন্দ। চলিল কিছুদিন। 

ক্রমে, নিন্দুকের দল নানারপ কুৎম! করিতে আরম্ত করিল। এই সময়ে চপ 

চরণ নামে একজন খোর শান্ত অহিফেন সেবি'ব্রাদ্মাণের 'রকে। প্রাতঃকালে 



ও | ভক্তি! [৯৫ বরধ,-্ম় সংখ্যা । 

রোজই এক “ভ্যান্তাড়ার" আড্ডা বসিত। তারের কাজ ছিল তামাকু মেবন 
আর বৃখ! পর কুৎসা, পর চর্চা । 

শকাদিন চণ্ডি বলুলেন__- 

_. গুহে "এ গুলোর হইল কি বাই 

রাত্রে যে আর নিদ্রা হইবার উপায় নাই?" 

একজন লে বকধাম্মিক ছিলেন তিনি ভারি মুখ লি'টকে বল্লেন “জ্ঞাগ 

যোগ এডি]! একোন্ বিচারে ?/ এদের এসব কি কাণ্ড? ছিঃ ছিঃ! 

একজন ওরি মধ্যে রাঁজনৈতিক ছিলেন ভিনি রনহীন বদন হিন্ৃস্থানীর 

বটুয়া ষঙ্কোচন সদ্ৃশ-ভাবে, তুষ্ড়ে বল্লেন--“ভায়া! দে সব কথ। 
বাউক্, এখন আদ কথা কি জান? এ বেটাদের জালায় আমাদের মত 

ঘশজন গদ্রেরই বিপদ । আজ খাস্ কামূরায় শুনিলায শীদ্রই ছুই খানি বহর 
করি! 'লবাবের' ফৌ্জ আন্ছে। শ্ীবেষে বেটাঙ্দের কি বলনা, ওরা! ঢোল 
বল! নিক ঝোৌড় জঙ্গলে সরে পড়বে; আর মর্তে আমরাই স্ত্রী পরিবার 

জয়ে বিপদে পড়ে মর্বো ২7 

কি বলৃছ? তখন কি সত্য সত্যই পিছু একুটা হইতে পারিত ? 
খর্খ কাঙ্জে কি রাজ] বাধা দলিত? হ্যা--তার আর আশ্চার্য কি? তখন 

ছিল মুশলমান রাদ্বা। আর মুশলমানদের য| কীর্তি, ত' তখন পুর্থ 
মান্রীতেই ছিল। কেনন! এই যে, র্যাপার এট! হচ্ছে ৪০৯ শত বংসর 

আগে কার বথা। তখন হিন্দুদের পক্ষে কতকটা সু্ধধের বাদূসা আকবর" 
সার বাঞ্ত্বি হুরু হয় নাই। কাজেই তখনে। যেই সোমনাথ ধ্বংশেগ 

আওয়া হেখ! হোথ! ছিগ । তখন ঠিক বানালী বললে এখন যা! বুঝায় ঠিক্ 
সে রকম একূটা জীবই গঞ্জায় নি'। যে জাতি যখন প্রবল হয়, যে জাতি যধন 

বাজত্বি কারে; ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায়, হোক তাদের পৃষ্টা, তাদের 
সর্বাবিধ অনুকরণ সাধারপজনগথের মধ্যে, তখন কিছু কিছু বিস্তার হয়। 
এইটাই হচ্ছে নিয়ম। সেই জন্য তখন হিন্দুদের মধ্যে সমস্ত ভারতবর্ষ ভুড়ে 
মুপলমানদের অনুকরণ, কতক 0 বহার, কাণ্ড সমাঞ্জে ঢুকে' পড়েছিল । 

ক্রমশঃ | 



২ অধ্যায় শরীমন্রগবদৃগীতা। 5 

বিদ্যাভূষণ ভাষ্যম্। 

্যাত্তৎ ত্বৎ ব্রহি। সাধনোত্তরমবশ্াৎ ভাবিহমৈকাভ্তিকং। ভূতস্যাবিনা শিত্- 

মাত্যন্তিকত্বং। লন. শরণাগতস্যোপদেশস্ত দ্িজ্ঞানার্থ২ সূ. গুরুেবাদ্িগঞ্ছে- 

তাঁৎপর্য্যানুবাদ । 

এবধ উক্ত কার্পণ্য হেতু যে দোষ অর্থাৎ যা "্যানেষ হস্থা" এই 
শ্লেরকে বন্ধুবর্েরপ্রতি মমতায়, যুদ্ধস্প্ হারূপ যাহা ক্ষত্রিয়ের স্বতঃমিদ খণ। 

মেই ধণ্ম হইতে বিরত হওয়ায় স্বভাবের বিচ্যুতি। 

তৃতীয় ধর্মববিযুঢ়চিত্ত, তাহার কারণ তিনি ক্ষত্রিয় হইয়া যধন চির 

ধর্া, যুদ্ধাদি পরিত্যাগ করিয়া) ক্ষত্রিয়ের অযেগ্য ভিক্ষাশনকে শ্রেরস্কর 

নিয়া সন্দিধচিন্ত হইয়াছেন, তখন যে জম্পূর্ণ ধর্ধবধূঢ়াবস্থায় আশতিত, 

হইয়াছেন, তাহা! বলাই বাছুল্য। ূ 
ঈদৃুশাবায় পতিত অর্জুনের রসে তাহার কান্তিকতব ও তযনিতেরই 

বিশ্ষে গরিচয় পাওয়া যাইতেছে 

জীব, সাধন-পথে অগ্রসর হইবে, তাহার পরবর্তী কণ গান হইবে কষ 
মন্দ হইবে, তাহার বিচার করে না, তধন আমার কর্তব্য বর্্-সাদন, ফল 
যাছা হইবার তাহা হইবে, এই দৃঢ়তায় সাধন পখে অগ্রসর হইলে তদদস্তব 
একান্তিকত্বের দ্বারা অবশাস্তাধিত্ব জ্ঞান হইলে, আর বিচলিত হইবার 
সন্তাবনা থাকেনা। 

এবং জীবের অবিনগর অবস্থাই াত্ািকাব্া, আর্থাৎ যতদিন দেহে. 

আত্মবুদ্ধি থাকে, ততদিন আত্যন্তিক কল্যাণ বুঝিতে সক্ষম হয় না । দেহাতি- 

রিক্ত দীবাত্বা আছেন মেই ভীবাত্মার মঞ্জলই দেহের মঙ্গল, বিনশ্বর দেহের 
খল্যাগ কামনা অকিঞ্চিৎকর, এইরূপ জান উপস্থিত হইলেই আত্যস্তিক অবস্থা 

আলিয়। থাকে। সময় সমস্ত প্রাণের প্রতি যে অধিনগর ভাব হয়, উহ্াই 
আত্যস্তিক ভাব। . 

এক্ষণে সাধন পথে আর হইসব অজ্জূূন সেই অনগ্থায় আসিয়া পড়িয়াছেন 
বলিয়াই তিনি প্রাণ খুলিয়া জী কৃষ্ণের নিকট আত্যস্তিক মঙ্গলের প্রশ্ন করিলেন। 

॥ টা 



৫৮ শ্রীমস্তগবদৃগিতা হয় অধ্যায় । 

ন হি প্রপশ্যামি মমাপনুদ্যাৎ 

যচ্ছোকমুচ্ছোষণমিক্রিয়াণাম্ 

অবাপা ভুমাবসপত্বসদ্ধ 
| রাজ্যং স্ুরাণামপি চাধিপত্যস্ ॥৮1 

বিদ্যাভুষণ ভাষ্যমৃ। 
দিত্য।দি শ্রুতেঃ। সথায়ং তাং কথমুপদিশামি ইতি চেতত্রাহ শিষ্যস্তেহহ 

মিতি। শাধি শিকয় ॥৭॥ | 

নন তং শাউজ্ঞোহলি শ্বহিত্তং বিচার্য্য।নুতিষ্ঠ। সখুন্র্মে শিষ্য: কথং 
ভষেরিত্তি চেত্তত্রাহ নহুীতি। যং কর্ম মম শোকমপনুষ্ঠাদু দ্রীকুধ্যাত্তদহং 
নগ্রপশ্যামি। শোক বিশিনহ্টি ইলিয়াণ।মুচ্ছোষ্ণমিতি। তস্মাচ্ছোকবিনাশায় 

ত্বাং প্রগন্নোহুস্মীতি | ইখঞ্চ সোহহৎ ভগবঃ শোচামি তৎ মা ভবান শোকসা 

পারং তারক জ্রত্যর্থোদশিতঃ। ননু তৃমধুনা শোকাকুলঃ প্রপদ্যমে 

তাৎ্পর্ধ্যানুবাদ | 
কিন্তু এ তত্বোপদেশ সকলকে করা.যাধু না। শ্রুতি বলিয়াছেন “তন্তুজিজ্ঞান্ত হইলে 

গুরুর নিকট গমন করিয়া তাহার শরণ লইতে হয়, এবং গুরু শরণাগতকেই 

উপদেশ প্রদান করিয়। থাকেন 1" নুতরাং তত্বেপদেশ গ্রহণ করিতে হইলে 

উপযুদ্ধ শিষ্যের আবশ্যক। তুমি আমার সখা, বন্ধু তোমায়, আমি এ বিষয়ে 

উপদেশ কিরূপে করিব? এই বাক্যের উদ্ভাবন করিয়া যদি আজ 
জীভগবান্ উপদেশে পরা মুখ হয়েন, তজজন্ত বলিলেন )--প্রভু ! আমায় আপনি 

কপ করিয়া যাহাই বলুন না কেন, আমি আপনার শ্য্যিও শরণাগত্ত, হে 

শরণাগত বল্! শরণাগত শিব্যকে গুরুর কিছুই অদেয় থাকেনা। আপনি 

কপাপরবশ হইয়া আমা প্রকৃত কর্তব্য বিষয়ে শিক্ষা প্রধান করুন ॥২ 
. অজ্জুলে মনে করিলেন জপ্তগবান যেন তাহাকে বলিতেছেন, তুমি শান্রজঞ 
- নুপশ্ডিত, নি্ধের হিতসাধন বিষয়ে স্বপ্ৎ বিচার পূর্ধ্বক অনুষ্ঠান কর, তুমি 
আমার স্ধ। সার রি নিকট শিষ্যত গ্রহণ কিরপে হইতে পারে? তুমি এক্ষণে 

এরপ শে! কাকু হইতে, কিনব যুদ্ধে জয় লা করিয়া যখন, সুখ সমৃদ্ধি লাত 



২য় জধ্যায়। শ্রীযন্তগবদণীতা। ৫৯ 

ধিদ্যাড়ুষণ ভাষ্যমূ । 

যুদ্ধাৎ হুধসমুদ্ধিলাভে বিশোকো ভবিষ্যমীতি চেত্তত্রাহ অবাপ্যেতি। যদি যুছ্ো 

বিপ্রয়ী স্যাৎ তা ভূমাবলগত্ুৎং নিষ্ষণ্টকৎ রাজ্যৎ প্রাপ্য যদি চ তত্র হতঃ স্যাং 
তদ। বর্ণে হুরাণ[মপ্যাধিপত্যং প্রাপ্য স্থিতন্য মে (িশোকতুং ন ভবেদিত্যর্থঃ॥ 

তদ্ যথেহ কণ্টুঘিতো লোকঃ ক্ষীয়তে এবমেবামুদ্র পুণাজিতে! লোকঃ ক্ষীয়তে 

ৎপধ্যানুবাঁদ | 

করিবে তখন এই ছাত্বীয় শ্বজনের বিনাম জন্য শোক অপনীত হইবে। 

এইরূগ ভগবনুক্তির কল্পন। করিয়াই যেন অধিকতর কাতর ভাবে বলিলেন, 

হে শরণাগত বং্শল প্রভূ! হায় কি কর্ম করিলে যে আমার শোক দূর্বীভূত, 

হইবে তাহ! আমি আদৌ বুঝিতে সক্ষম হইতেছিনা, শেকে আগর ইন্রিয়- 
গণকে বিশোধিত করিয়াছে, মানব ইন্দরি্বলে দর্শনাদি করিয়া, অস্তরন্রিয় 
মনের সাহায্যে বিবেকের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া, সদসৎ কাধ্যে প্রবন্তিত হইয়! 
থাকে, আজ আমার সে অবস্থা নাই, ইব্জিয় পরিশোষক এই শোকের নিবারক 

পায় দেখিতে পাইতেছিনা, তজ্জন্যই আমি আপনার শরণাগত হইয়াছি 

আপনি আমায় উপেক্ষা করিবেন না। ইহা! দ্বারা “হে ত্গবন! আমি শোক- 

যুক্ত হইয়াছি তুমি আমাকে এই ছুত্তর শোক-সমুদ্রের পরপারে লইয়া চল ।'। 
ইত্যাদি অতির  তাৎপর্ধ্ প্রকাশ করা হইয়াছে, যদি বলেন যুর্ধে বিজয় লাভ 
করিলেই শোক দৃরীভূত হইবে, তাহাও মনে হয়না, কারণ যুদ্ধে ভয়লান্ত 

করিলে অসাপত্য নিক্ষষ্টক রাজ্য প্রাপ্ত হইলেও শোক আগায় পরিত্যাগ 

করিতেছেনা, কিন্বা যদি বুদ্ধে পরাজিত হইয়া! হুত হই, তাহা হইলে 
বর্গ রাজ্যে দেবতাদিগের আধিপত্য লাভ করিয়া অবস্থান করিলেও' শোরু 

পরিহারের সম্তবন। দেধিনা, কারণ তখনও ম্বর্মতোগের অবধানে আবার 

কোন লোকে আপিয়া জন্ম লইতে হইবে দ্বর্গ অবিনশ্বর লে রতি বলেন 

ইহ অগতে কেবল কর্ণের দ্বার লন্ধ বন্তর যেমন ক্ষয় হইয়া থাকে, ওক্রপ 
পুথ্যার্জিত স্বর্গাদি লোবেরও ক্ষয় হইয়া থাকে ।” হুতরাৎ যুদ্ধ জর্বী-কি: বক) 
কি পারত্রিফ কোন জুখই আমার শোকাপনোদনে দক্ষম হইতেছে না। 



৬৯ শ্ীমন্তগবদ্গাতা |... ২য় অধ্যায়। 

সঞ্চয় উবাচ। 

 এবযুক্তা হৃধীকেশং গুড়াকেশঃ পরন্তগঃ। 

ন যোগ্য ইতি গোবিন্দমুক্ত। তুষটাং বড়ুব হ।৯॥ 

বিদ্যাভূষণ ভাষ্যম। 

ইতি ভ্রুতেনৈ'হিকৎ পারত্রিকৎ বা যুদ্ধল্ধৎ হখৎ শোকাপহৎ তন্মাভাদৃশমেধ 

 শ্রেয়স্তৎ ক্রুহীতি ন যুদ্ধৎ শে।কছুরৎ 1৮। 
ততোহজ্জ্নঃ কিমককোপিত্যপেক্ষারাং অ্ী় উবাচ এবমুজেতি। গুড়া" 

কেশো। হৃষীদেশৎ গ্রতি এব নহি প্রগশ্যামীত্য।দিন। তস্য শোকানিবর্ত- 

কত্বমুক্ত। পরস্তপোহপি গোবিন্দৎ সর্ধবেদজ্রৎ প্রতি ন যোংগ্য ইতি চেক্কেতি 

যোজ্যং। তত্র হুষীকেশত্বাদ্ বুদ্ধিং যুদ্ধে এবস্ইরিষ্যতি । সর্বন্দবিবাদ্ যুদ্ধে 

্বধর্দাতৃং গ্রাহস্রিযাতীতি ব্যঙা ধুতরাষ্হপি সংজাত। স্বপুরাজ্যাশ। নিরদাতে )৯। 

তাতুপধ্যানুবাদ | 
অতএব আপনি আমাকে এমন কোন শ্রেয়স্থর উপায় বলিয়। দিন যাহাতে 

আর আমাকে শোকের বশীভূত হইতে না হয় ॥৪॥ | 
অজ্জ্নের এই উক্তি শ্রবণে যদি বাজাযলোলুগ অন্ধ ধৃতরা নিজ পুত্রগণের 

ধাঁজ্যাশা মনে মনে কল্পনা করেল, তাই জঞ্জয় মহাশয় তৎপরবর্তি ঘটনার 

বিবরণ প্রঞ্থীশাভিপ্রায়ে বলিলেন,--পরস্তপ জিতনিদর অন্দ্র্ন, প্রথমে রাজ্য।পহারী 

আত্মীয়বধে হুতরাজ্যের পুনরুদ্ধার কর্তব্য মনে করিয়৷ বুদ্ধোগ্যত হইয়াও, পরি 
শেষে পর্ধ্যালোচনা দ্বারা ভ্রধীকেশ শ্রীকফণকে পূর্বে প্রকারে যুদ্ধে শোক 
অপরিহাধ্য জ্ঞাপন করিয়া একেবাৰে যুদ্ধবামন| পরিত্যাগ পুর্বক "হে গোবিন্দ! 

মামি যুদ্ধ করিব না” বলিয়া তুষ্ধীস্তাব অবশশ্বন করিলেন। - _ | 

. এখানে শত্রতাপী ও জিতনিদ্র এই বিশেষণ হইতে অঞ্জনের জংযম ও 

| ক্ষমতার বিষয়, এবং গ্রোবিদ্দ ও হধীকেশ এই উভয় পদ হইতে যেন ধত- 

ই্রকে বলিয়া দিলেন, হেলুব্ধ! তুমি বৃধা আশায় আশ্বস্ত হইও. না, অর্ব্ববেদ- 

হবীকেশের পক্ষে অন্ভুন সদৃশ সংযমী যোন্ধাকে ুদ্ধই যে তাহার স্বধর্ী 
রঃ তাহ বুঝাইয়া যুদ্ধ পুনং পরবর্তি করিতে অধিক বিলম্ব হইবেনা 1৯ 



২য় অধ্যায়। শ্রীমন্তগ বদৃগীতা । | ৬১ 

তমুবাচ হযীকৌশ: প্রহমন্নিব ভারত। 

দেনয়োর৬য়োমধ্যে বিষীদন্তমিদৎ বচঃ |১০। 
“্রীভগবানুবাচ । শর 

অশোচ্যানম্বশোচন্ত ৎ গ্রজ্ঞাবাদাৎস্চ ভাষসে | 
গতাসুনগতাসুংশ্চ নানুশোচন্তি পণ্ডতিতাই ॥১১॥ 

বিদ্যাভূষণ ভাষ্যম। 
্যঙ্সমর্থৎ প্রকাশয়গাহ ওমুবাচেতি। তৎ বিষীনস্তমর্ুনৎ গ্রতি হুযীকেশো! 

ভগবান শোচ্যান্মিত্যার্দিকমতিগন্তীবার্থৎ বটনমুবচ। অছে। তবাপীদৃগ, বিবেক 
ইতি নখ্যভাবেন প্রহসন অনৌচিত্যভাষিত্বেন ত্রপাপিন্ধৌ নিমজ্জযঘিত্যথঃ | 
ইবেতি তটৈব শিষ্যাং প্রাপ্তে তম্মিন হামানৌ চিত্যাদিযদধরোল্াসং কুর্ঝা- 
নিত্যর্থঃ। অন্ভ্রনস্য বিষাদ ভ্গবতা তস্যেপদেশশ্চ অর্বমাক্ষিক ইতি 
বোধায়তুৎ মেনয়োকভয়ো রিতেতঘ ॥১০। 

এবং অজ্জুনে তুঙ্ধীং স্থিতে তদৃবুদ্ধিমাক্ষিপন্ ভগগবানাহ অশোচ্য।নিতি ছে 

অজ্জন! অশোচ্যান শোচিতুমযোগ্যান্ এব ধার্তরাস্রাস্বৎ অন্থশোচঃ শোচিত 

তাৎপধ্যান্ুবাদ | | 
সঞ্জয় মহাশয় ধুতরাষ্রকে এই ব্যঙ্গোক্তি ছার! ভাবি বিষয়ের অবতারণ। 

করিয়াছ. যেন বলিলেন, উভয় পক্ষীয়সৈত্ত মধ্যে সর্বালোক সমক্ষে বিষাদে 

মুহমন অজ্জুলকে ততকাণে আভগবান্ সহাণ্য হহয়াহ যেন বল্লেন, এখানে 

ভগবানের হাম্যের তাংপর্ধ্য যেন-অহো | কি আশ্ধ্য তোযারও এমন 

বিবেক আসিয়া উপস্থিত হইল যে, বিবেকের বশীতৃত্ত হইয়া তুমি এমন 

অযৌক্তিক কথার অবতারণা করিতেছ। এই বলিয়া অজ্জ্নকে লজ্জা-সিঙ্কুতে 
নিম করিয়া দিলেন। ভগবান হাস্য না করিয়া হাস্য ভাবই যেন, ফ্লোকের 
এই '“ইবর তাৎপর্ধা। অজ্ঞুন এখন আর কেরল সখা নহে শিষ্য, শিষ্যের 
নিকট ছাদ্য করা গুরুর কর্তব্য নহে, দে কারণ ঈষ২ অধরের উল্লাস দ্বাযা 
তাহাকে লজ্জিত করাই এধানে তগবানের অভিপ্রায় বুঝিতে হইবে ৪১০৪: 

জরা মরণাদধি শোক পরিক্রিষ্ট মানব এই জগতে নিয়ত নব নৰ আশার কৃহকে 

পতিত হুইয্কা সখের পরিবর্তে কতই না দুঃখ ভোগ করিতেছে 2 আজ যাহা 



শহ | জ্ীমদ্গবদ্গীতা । . খয়খঅধ্যায়।" 

বিদ্যাভূষণ ভাব্যমূ। 
 স্বানসি। তথা মাং প্রতি প্রজ্ছাবাদান্ প্রজ্ঞাবতামিব ধচনানি দৃষ্টে মং স্বজনমিত্যা- 

দ্বীনি, কখৎ ভীগ্মসিত্যাদীনিচ ভাষমে। ন চ ৪ত গ্রজ্জালেশোহপ্যস্তীতি ভাবঃ 
. যে তু ্রজ্ঞাবস্তত্তে গতাহুন্ নির্গত প্রাণান্ স্থুল দেহান্ অগতাহৃৎশ্চনির্মত 

প্রাণান্ হুক্মাদেহান্ চ শব্বাদাত্বনশ্চ ন শোচস্তি। অয়মর্থট। শোকঃ পুলদেহ 
বিনাশ নিগিতঃ। হক্ষদেহবিনাশ নিমিত্তো বা। নাদ্যঃ স্ুলদেহানাৎ বিনাশি 

তাৎপর্যযানুবাদ | 

খের বলিয়া আকাঙ্ার বশে তাহার অন্বেষণে ধাবিত হইতেছে পরক্ষণে আবার 
তাহাই মহাহুঃখে পর্ধ্যবধিহ হইতেছে, কিন্তু আশ।র বা আকার নিবৃত্বি নাই। 

এই ভ্রসাদ্ধ মান্বকুলকে প্রকৃত তথ্য বুঝাইয়। তাহার সুখ কি? কিমে এই 

 ছুগ্পার ছুরাশা সাগর উত্তীর্ণ হইয়া! আকাতিক্িত প্রকৃত সুখ লাতে সক্ষম হইতে 
পারে, তাহার উপায় বিধান জন্য যে গীতা শাস্ত্রের অবতারণ।, এই শ্লোক 

হইতেই তাহার হৃচনা। শ্রীভগবান এই শ্লোক হইতে তাহার উপদেশামৃত 
বর্ষণ করিয়া ত্রিতপ-দগ্ধ শীবের জাল। নিবারণ করিয়াছেন। 

শ্রীভগ্রবান যখন দেখিলেন অর্জন বিষান্বে তুষ্ণীস্তাবাবলনন কগিয়া 
যথার্থ ই যুদ্ধবাদনা পরিত্যাগ করিলেন, তখন উহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 

ছে অর্ভ্ভন ! ' যে ধৃতরা্রতনয়গণ শোকের সম্পূর্ণ অযোগ্য, তুমি তাহাদের বিষয়ে 

. অনুশোচনা করিতেছ কেন) কেবণ শেক ন/হ, আমার উপর প্রকষ্ট জ্ঞানী 
ধ্যাক্তির দ্যান জ্ঞানগর্ভ বাক্য প্রপ্নোগ ও" করিগ্জেছে। কিন্ত আমি গেঁখিতেছি 
তৌমার জ্ঞান দূরের কথা, জ্ঞানের লেশ মাত্রও নাই। দেখ প্রকৃত জ্ঞানী 
ব্যক্তি বিগত-গ্রাগ সুল দেহ বা অবিগত-প্রাণ হুমম দেহের এবং আত্মার বিষয়ে 
শোক করেল না। কারপ স্থুল বা সুশ্ম কোন দেহের বিনাশ জন্য শোক ? 
খাদি লুল দেহের বিনাশ জন্যই এই শোক বল, ভাহ সঙ্গত হয় না, যেহেতু 

"স্থুল দেহ. যে অধিনাশী নহে, ইহার বিনাশ থে স্থির নিশ্চিত শাহ! আপামর 
সাধারণের পরিজ্ঞাত। যি হুক দে হের বিনাশ জন্য শোক উপস্থিত হইয়া 

কে, তাহাও অদগত হ ইতেছে কারণ মুক্তির পূর্বে হুক্ষা দেহেরও বিনাশ 
ই খাবে, সুধা ীবের মই না তৃতীয় খাত!) দি আত্মার 



২য় অধ্যায়।.  শ্তরীমন্তগবদূগীতা। ৬৩ 

ন ত্বেবাঁহৎ জাতু নাসং ন ত্বৎ নেমে জনাধিপাঃ | 
... নন চৈব ন ভবিধ্যামঃ সর্বেধে বয়মতঃ পরণূ ॥১২॥ : 

বিদ্যাভূষণ ভাষাম্। 
তা, নাস্ত্যঃ সুক্ষদেহানাং মুেঃ পরাগ বিনাশিত্বাৎ । তদ্বতাং আত্মনাং তু 
বড়ভাববিকারবর্িতানাৎ নিত্যত্বানন শোচ্যতেতি। দেহাত্বন্থদ্ভাববিদাৎ ন 

কোহুপি শোকহেতুঃ। যদ্থশা-্রান্ধ্মশান্্রস্য বলবত্মুচ্যতে তৎ কিল ততোশপি 

বলবা জ্ঞান শাস্ত্রে প্রত্যুচ্যতে। তন্মাদশোচ্যে শোচ্যন্রমঃ পামরমাধারগঃ 
পঞ্ডিতস্য তেন যোগ্য ইতি ভাবঃ17১১1 

এব্মস্থান শোচিত্বাদগাপ্ডিতাহজ্ভ নদ্যাপাদ্য তত্বজিজ্ঞানৎ নিযোজিতাগ্তলিং 

তং প্রতি সর্ধেশর়ে! ভগবান্ নিত্যো নিত্যানাৎ চেতনশ্চেতনানামেকো বহুনাং 
যো বিদধাতি কামানিতি শ্রুতিপিদ্ধং স্বন্মাজীবান[ধ পারমাথিকং ভেদমাহ, ন 

ত্বেবাহমিতি। হে অজ্জন! অহং সর্বেশ্বরো ভগবান ইতঃ ু্বস্ি্াদো 

তাৎপর্ধ্যা নুধাদ | 

জন্য শোক উপস্থিত হইয়া থাকে, তাহা ও হইতে পারেনা, যেহেতু আত্ম-বিকার- 
শুন্য, দেহের জন্ম, স্থিতি, বৃদ্ধি, পরিণতি, ক্ষয় ও বিনাশ রূপ খজায়তে অস্থি 

বর্ধতে পরিণমতে - অপকীয়তে নশ্যতি) ষড়বিকার আত্মর নাই, আত্মা নিত্য 

আবিনাশী। শুতঝাৎ ঘ্বেহ বা আত্মার স্বভাব যিনি পরিজ্ঞত আছেন, তাহার 

শোকের কোন কারণই নাই।. পুর্বে ভুমি আমাকে অর্থ শাক ও ধর্ম শাস্ত্রে 

ৃষ্টান্তে ধর্ম শাস্ত্রের শ্রেষ্টত৷ দেখাই্য়াছ, কিন্ত আমি তোমায় যে জ্ঞান শাস্ত্রের 
কথা বলিলাম এই জ্ঞান শান্জ অর্থ বাধন শাস্ত্রের উভয় বাকোরই নিরাঁ 
করিতেছে। তোমার মত ধী-শক্তিমন্পন্ন কণ্মী পুরুষের এই অন্রজনোচিত 

শোকের অবিষয়ে শোক করা সন্পূণই অযোগ্য ॥১১ 

এই রূপে সেই সর্কেশ্বর ভগব'ন আড়, শোকের সম্পূর্ণ অযেঃগ্য বে 
শোক করায় অর্জনের অজ্ঞত খ্যাপন করিয়া, তত্বজ্ঞান পিপাছ নিয়োজিতাঞ্জলি 

অর্জুনকে লক্ষ্য করিয়া; যহনিত্য বন্তর মধ্যে যিনি নিত্য, বহুছেতনেরও. ফিনি 

চেন, এক হইয়াও যিনি বছর কামনা পুরণ করিয়। থাকেন এই ঝি, 



৬৪. শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা । হয় অধ্যায় । 

বিদ্যাভূষণ ভাষ্যম্। 

কালে জাতু কদ্দাচিন্নাদমিতি দন আপত্বানযেব। তথা তৃমজ্ভু'নে। লাসীরিতি দ 

কিন্বামীরেব। ইমে পনাধিপা রানে! নাসঙ্গিতি ন বিস্বীসন্েষ। তথেত; 

পরশ্রিন্নস্তে কালে পব্ষে বয়ং অহঞ্চ তব ইমে চ নভবিষ্যাম ইতি ন কিন্ত 

ভব্ষ্যাম এবেতি। সৃব্বেখরবজ্জীবান।ঞ ত্রেকালিকসত্তাযোগিত্বাসতদিষয়কো। ন 

তাৎপর্ধ্যানুবাদ। 

প্রতিপাদিত বহু চেতনের চেতিয়ত। ত্রিজগতের মর্ধাবিধ কামনার পুরণ কর্তী, 

ব্রহ্মাদি ঈশ্বরেরও ঈখর আমি, এই আমার সহিত জীবের ভেদ নিত্য পার- 

মাধিক ভেদ। বের সহিত ঈশ্বরের ভেদ কল্পিত ভেদ নহে। এই বিষয় 

প্রকাশ করিয়া বুঝাইয়! দিবার আভিগ্রায়ে বলিলেন,--হে অর্জন! এই 

সর্ধেশ্বর ভগবান আমি যে ইহার পুব্ববা্ত কাণে ছিলাম না, এমন নহে, কিন 
আমি পুর্বেও ছিলাম, "পুর্ব মেবাহমিহ!সং" এই তি আমার পুর্ব কাগের 
অবস্থিতির বিষয় ঘোষণ। করিতেছে, "অঞ্জরে। বিষৃত্ঃ” ইত্যাদি ভাতও আমার 

অঞ্জরাতের ও বিগতনাশের বিষয় বলিয়। দিতেছে, সুতরাং পরবতী কালেও 
আম থাকব ।* এইরূপ তুম যে অত্ভুন অর্থাৎ তোমার যে জীবাত্ম। আজ 
অন্জ্রন আখ্যায় আধ্যাত্ত হইতেছে এই ,আস্মা যে, কোণ দিন ছিল না। তাহ! 

মনে করিওনা। তুমিও ছিলে, আর এই"যে সমুদ্বয় বাগন্য ধর্মকে অবলাকন 

করিতেছ ইহারাও যে ছিলেন না তাহা নছে। এবং ইহার পরবপ্তি কালে আমি 

তুম বা ইহারা সকলে যে হইব না, তাহা নহে, আমর সকলেই পুনরায় হইব। 
অত্র মর্বেশ্বর জীব নিরস্ আমার ন্যায়, জীবও পুর্বে ছিল এখন আছে. এবং 

ভবিষ্যতেও থাকিবে, হুতব/ৎ ঝিকাচলই যাহার লত্ত। বিদ্যমান, এমন জীবের 
জন্য শেক করা কোন ক্রমেই মঙ্গত হইতে পারেনা | 

দি বল জীবের এই ভেদের কথা ভগবান্ যাহ! বলিলেন, ইহা ব্যবহারিক 

দশা অবিদ্যা বিজুপ্তিত কজিত ভেদকে অবগন্থন করিয়! বলা হইয়াছে, ইহা 
করিত যাত্র। অর্থাং ধাহারা অবিদয জন্য ভেদের কল্পনা করেন তাহারা ধলিয়া 

খাকেঠা 'অক্রানের স্বারা স্বরূণ জ্ঞান আবৃত হইলে বসুর থাথার্ঘযানুভব হয়না, 



প্তদ্ডি?। ১৫শবর্ষ, ৩য়, ৪র্থ সংখা, কার্তিক, অগ্রহীতণ, ১৩২৩। 

প্রাণের কথা । 

পপ ৫ 0. শপ 

প্রাণে যখন অভাখ আগে, আপন পুরুষকার হারা যখন মে অভাৰ যায় না, 

অতুল এশধ্য, প্রচুর জোগ-বিলাসের সামগ্রী দ্র! উদ্দাম ইন্জরিয়গণের নানাবিধ 

গেবা করিযাও যখন প্রা্ধে শান্তি আসে না, সে অভাব মিটে না, তখন মানুষ 

সাধু-সঙ্গ খোজে, আপন আত্মীয়-বন্ধু-বান্ধবগণের সহিত মিলিত হইয়া কি 

করিলে সে অভাব নিবৃত্তি হয়, কি করিলে আধিধ্যধি-গ্রপীড়িত-হৃটীেদ্য 

অঞ্ঞানাদ্ধকারে কর্ধু-৬রজ!ভিতাতে বিতাড়িত তাপিত প্রাণ শীতল হইবে তাছার 

গন্য ব্যাকুল হয়। আজকাল সমাজের মধ্যে ধাহার]| শ্রে্ঠবলিয়া, উচ্চশিক্ষিত 
বিয়া গরব করেন তাহাদিগের মধ্েও এই আঅন্ভাবের তাড়নায় জর্জবিভূত বলিয়া 

অনেককে দেখিতে পাণয়া যাঁয়। জবশ্য এই অন্ভাব অনুভূত হয় তাহার 

গ্রতিকারের জন্য চেট্িত হওয়াও যে, মঙ্গল-রবি প্রকাশের শু পুন্ব মুহূর্ত 

তাহাতে ভার স্দোহ নাই। এক্ষণে এই যে অভাব, এই যে হানুতাশ হহার 

নিবৃত্ির উপায় কি, তাহাই আলোচ্য । যোগ যাগ ব্রত তগস্যাদি নানান্ত্প 

কঠোর অনুষ্ঠানের কথা আমরা: শাস্ত্রে দেখিতে গাই, কিন্তু সর্ধাপেক্ষা সহজে 

এই হাহুতাশের নিবৃত্তি যে একমাত্র সাধু-সঙ্গ ঘারাই হুইয়! থাকে তাহাতে আর 
বিদদমাত্র সন্দেহ নাই। এতৎমস্বন্ধে মাপুরু্গণ প্রাচীন শাস্ত্রাদিতে বিশেষ 

তাবে আলোচন। করিয়াছেন, এবং বহু বহু দৃষ্টান্তও দেখাইয়াছেন। 

ভীমস্তাগবতের তৃতীয় স্বন্ধে কপিলোপাধ্যান আলোচন| করিলে আমর! 

দেখিতে পাই যে, ভগবান শ্রীকপিলদেব দ্বীয় জননীকে বলিয়াছেন )- 

সতাং প্রমঙগান্মমবীরধ্যপংবিদো! তবত্তিহৃৎকর্ণবসায়নাং কথা: । 

তজ্জোবনাদ শ্বপবর্গবত্ণন শ্রদ্ধাবৃতির্তজিরনু জখিষ্যতি | 



৪২ ভক্তি | [১৫ বর্ব,।--৩যু; ৪র্থ নি / 
র ৪ 

অর্থাৎ, আমার (ভগণনের) ভঞ্গণের আহত হুংকর্ণ রসাংণ যে আমার 

কাঁপা $ণ কাহিনী তাহা আলোচনা করিতে করিতেছ ক্রেষে ক্রমে আনাতে শ্রদ্ধা 

রিগি ও ভিত উনি লইতে! তাহ] হইলে অর অশ্লাব কোথায়? কান্জেই এই 

সর্বনর্থ-দিংন্তারী উগবানে কি লভের প্রধান উপায় ভগবদ্ডক্ের সঙ । 
তাক্তি শাস্ত্র বণেল,- 

“তক্তিস্ত গবত্ুক্তেন পরিগ্ায়তে |? 

অর্থ], ভগবতক্তের সঙ্গ বারই তৃত্তি উপজাত হয়। কিত্তু আমরা আখাত 

ম] পাইলে, প্রাণে মন্ডাব না আলিলে ভগবদুপাঁসনাতো দুরের কথা তগবত্তক্তের 
সঙ্গও করিতে চাহিনা। অগ্রতে বাপ দিলে যে পুড়িযা মরিতে হয় এটা 

জানিয়াও আমর! নানাপ্রক'র অসৎ কর্ম, নাঁণাকণ অপৎ কামনা বাসনা রূপ ইন্ধন 

ত্বারা অগ্পি অধিকতর প্রজ্ধিত কাধ তাহাতে ঝাঁপ দিয়া পুড়িয়। মরিতেছি। 
রত ক ক 

ব্রিতাপদগ্ধ প্রাণে শাস্তি দিতে, শান্তিশতক বলিয়াছেন, 

"জজানন্ দাহ[তিং বিশতি শগভে! দীগদহৃনং 

ন মীনোহপি জ্ঞাত্বারৃভধাডশ মন্নাতি পিশিতৎ | 

বিজানন্োহপ্যেতান্ ব্ধমিহ বিগজ্জালে জটিলান্ 

ন মু্াম: কাঁমান্হহ ! গহনো মোহ মহিম]॥+) 

অর্থ, গতগ জানে না যে, পুড়িয়া মরার কি জালা তাই সে অগ্থিতে ঝ!প 

দেয়, আর মংস্যট জানে নাযে,যে মাংসথণ্ড সে আনন্দে আহার করিতেছে তাহার 

মধ্যেই তাহার আপ সংহ্কাধক জু শিক্ষ বড়শি রহিষাছে তাই মে লোভ.গবুবশ 

হইয়া বরাশ মহত মাংদখণ্ড গিশিয়া আপন জখবন হারায়। কিন্তু মায়ার কি 

ভয়ানক গ্ষমতা, আদা জান যে. ভোগের বিষয়গুলি বিপদ পরিপূর্ণ, উহ। ভোগ 

করিলেই সর্দলাশ নিশ্চিত, ডথ'পি উহ] ত্যাগ করিতে গারি না। কিন্তু সৎ" 

মন ছারা যখন চিত্ত শুদ্ধ হয়, তখল এ সকল নিত্য বিষ বাসনা, ভোগ লালস। 

দুর হুছয়া উ/গবানে গীতি জন্মে) ক্যাব একবার তগ খানে নির্ভবশ আসিলে 

অন্য কামন। বামনা লইয়াও যদি ভগনচুপামনা আধ করে তবে শেষে 
শ্রীভগবান নিজঙণে দয়া করিয়া ভাহাকে নিজগাদগন্ম দান করেন। 

ভীমতাগধতে দেখিতে পাওয়। যায় যে,- 



কার্তিক, অগ্রহায়ণ, ১৩২৩।] ভক্তের বাধি ও লিপদ | ৪৩ 
রাজ বাইউপঞডা রিতা. ইস 

'শ্বয়ৎ বিধন্ধে ভঙ্গতাঞ্ঠনিচু তা মিঙ্কা!াপধনহ লিজ গরগতভম্ ১? 

এইভাব হয় বশ্য়াই,। প্রবন্তাশণ ওুখনে রাউজাহ্র্য কামনা কষিয়! 

উপামন। আরম্ত ধরিয়া শেষে যণল গেট পাঁদ'পথ্ব লাজ করিলেন তখন ভগখান 

তাহ!কে ৰর দিকে চাঠিলে .তিনি মার বর লইলেন না, কারণ তিনি নিন মুখেই 

আপন প্রাণের কথ। ভণবানাকে বগিয়াছেন।-- 

“ানাটিলষী তপসিিতোহহ তাং প্রান্তলান দেব মুনীদ্ গুহ্ৎ। 

কট 1৯৭ শি পিএ ছ্াখিন কুভায হজ ন যাচে॥া 

ছা, রাঙ্গয-তাপির আমায় তোমার ভিপম্যঃ আরগ্ত করিয়া জেখেন 

মুনীনাণেরও খদেঠর যে ধন, গ্কাহ। আমি প্র হইফ়াছি এটী ঠিক বেল 

কাচ অন্বেষণ কারতে আটায় দিব্যবত্ব দাগের ন্যায় চইগাছে। হতরাং হে 

থাঁমিন,! আম হুতাথ হইয়ান্ধ আবু বর চাহুলা, তবেহ দেখ] যায় থে, 

আগোবিদ্ব-পদারধিশ্দে একবার ভক্তির উদয় হুইঙগে কামনা ৰাসণ। অ'র 

হানে গ্বান পার না, কেনপা সঙ্গ কামন|র সার মুক্তি পর্যাদ্বও তধন ভক্তের 

প্রত লুঠিত হংয়! থাকে। শাস্ত্র বলেন, 

“যদি ভবতি মুকুন্দে ভক্তিরানততর মারা। 

বিলুষ্ঠিত চরগাজে মোক্ষ আত্রাঞ্য লক্ষী ॥৮ 

শ্রীদীনেশ চত্ত্র ভট্টাচার্য । 

তক্তের ব্যাধি ও বিপদ । 
(লেখক-_ শ্রীযুক্ত সত্যচরণ চন্দ্র এম, এ, বি, এল 1) 

৬৮ উ ১৮০০০ 

"যিনি, কুষস্মৃডি হেচু দেহের অনম, 

স্যুধ। তৃষণ) ব্যাধ মৃত্যু সংসার ধরম। 

ঘয়াছিন্তে কডু নাহি হন মাহি, 

যথার্থ কত তিনি, বুঝিবে নিশ্চিত | 

জীপাফওদ+নোদ তত প্রীষতাগহত বাধ্য। 



৪৪. ভক্তি | [ ১৫শ বর্ষ,-৩য় ৪র্থ সংখ্যা। 

"পড়লে শুনলে ছুু্ভুতী ! 

ন1 পড়িলে ঠেঙ্গার গুতি ॥* 

অশ্বদ্দেশে থে সকল বিজ্ঞবাণী প্রচলিত থাকিয়। সংসার সমুদ্রে ভাসমান 

জনগাধারণকে দিকৃদর্শন করাইতেছে, উল্লিখিত বচন্টী ওনধ্যে অগ্ভতম। 
এবস্থিধ প্রত্যেক বচনই এক একটা বছ গরীক্ষিত সত্যের অভিব্যক্তি মাত্র । 
কিন্তু নানাবিধ অচ্ঞাত ও জ্ঞাত কারণ প্রযুক্ত সকল নিয়মেরই ব্যতিক্রমন্থল 
দৃষ্ট হয। ধর্মশাস্ত্র বা জ্যোতিষ, শক্তি বিজ্ঞান বা রসায়ন, গ্যায় বা ব্যাকরণ 

সর্দত্রই সাধারণ ছির়ম প্রার়শঃ ব্যতিক্রম বিহীন হয় না। তব সে ব্যতিক্রম 

এত বিরল যে, তাহ! দেখিয়া সাধারণ নিয়ম বিস্মৃত হইলে বিষম ভ্রান্তিতে 
পতিত হইতে হস্ব। 

উদ্তপ্ত বিজ্ঞবচনটীও আন্পূর্ণ অব্যভিচারী নয়। উহারও ব্যভিচার মধ্যে 
মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। বিষ্যার্থী বছ সংযম, বু পরিশ্রম স্বীকার করিয়া বি্তুর্জন 

করিলেন কিন্তু তাহার কপালে চুঢুভাতী জুটিল না! পক্ষাস্তরে জনৈক নিরক্ষর 

ব্যক্তি বুদ্ধিচাতুধ্য-প্রভ্াবে প্রচুর অর্থ প্রাপ্ত হইলেন। এইরূপ দেখিয়া বিস্যার্ঘন 
লিস্ফল ও নিগ্্রয়োজন এইরূপ ধারণা করা কি সমীচীন? না তাই দেখি 

ভনততীবকগণ শিশুদিগকে লেখা পড়া শিক্ষা দিতে বিরত হইবেন? কুলটার 

বহনিত্ব € প্রচুর বনস্তালঙ্কা় দর্শনে কোন্ সাধবী রমণী আপন নিধন পতিকে 

: ত্যাগ করেনণ কেহই নহে। 

এইরূপ, অনেকে আশা করেন ভক্তিলাভ হইলে আত্মা, প্রাণ ও মনের 
সহিত দেহও চিরম্ুস্থ হয় এসংস|ংদারিক আপদ বিপদও ঘটেনা। নুতরাং 

কোথাও কোন ভক্তের ব্যাধি বা কোনরূপ কেশ দেখিলেই. তাহাদের মনে 

নানারূপ সন্দেহ হয় /. এমন কি সময়ে অময়ে তাহারা ভক্তিদেবখর উপত 
বীতানুরাগ হইয়া পড়েন। ইহুজীবনমর্দন্বতাই এইরূপ হইবাৰু একমাত্র কারণ। 

ভক্তি অনুশীগনকারী প্রত্যেকেই জানেন যে, মৃত্যুই জীবলীণার শেষ সীমা 

নয়। ঈখরও যেমল অনাদি ও অন্তহীন, দীবও তেমনি অনাদি ও অন্ত বিহীল। 

জীবে ও ভগধানে পার্থক্য বা প্রতেদ থাকিতে পারে, কিপ্তু.কর্তা কখনই ভৃত্য 

ছাড়া নছে। হুতরাৎ যতদিন ভগবান আছেন ততদিন জীবও আছে । কাজেই 
মৃষযু তাহার শেষ যবনিক্। .হইতে পারে না। উহা অঙ্কাস্তর অভিনয়ের জন্ত 



“কার্তিক, অগ্রহায়ণ ১৩২৩। ] ভতেের বাদি ও বিপদ । "নি? 
তিতা জ ততটা হা। 

পট পরিবর্তন মাত্র। অথৰ! তগখুদর্শনাকাজ্ষী তীর্থযাত্রীর এক গান্থনিবাধ হইতে 
অন্য পান্থনিবাসে গমন মাত্র। জীবের লয় নাই। কারণ, লয় হইলে 

শ্রীভগবানের লীল্লান্ডিনয় করিবে কে? | 

বিশেষ, ব্যাধি ঝা বিপদ্ধ চি'স্বরূপ আত্মার হইতে পারে না) আত্মা। অদাহ, 

ভরেদ্য, অক্ষয়, অব্যয়, অজর অমর | ুতর1ং ধহারা দেহকে আহি জ্ঞান করেন 

না, অর্থাৎ হ্বাহারা দেহাত্মভিমানী নন, তাহার] দেছের ব্যধি বা কেশে অভিভূত 

হন ন1। ভক্তি তাহা(দগকে নিত্য হুস্থ-দেহীর সন্ধান দেখাইয়। দেয় এবং 

'ভরোরিব সহিষুঃ করিয়। ত্রিতাপ মহনে মমর্থ করে। ভক্তি, তক্তকে ধীর ও 
বীর করে। কুষী বাহুদেব, পুরী মাধবেন্ত্র, ব্রন্ধ হরিঙ্নাস, প্রভূ নিত্যানন্দ, রূপ 

সনাতন, রঘুনাথ ও রামানুজ প্রমুখ মহাক্মাগণের নিষ্ভীক ও জীবন্ুক্ত চরিত্র 
আলোচনা করিলে ভক্তির যে কি মহিমা, তাহ পাঠক নিঃসংশাদ্িত রূপে 

অবগ্ণত হইতে পারিবেন। বাহুল্য তবে এখানে বিরত হইলাম। 
_বীরও হইব, যুদ্ধ ক্লেশও সহিব না একথা যেমন হাস্যোদ্দীপক; তক্তও 

হইব, সহিষুতার পরাক্ষাও দিবঘা--একথাও ঠিক তদ্রপ। যদি কোন তথাকথিত 
ভক্তের সহিষুতার অভাব দৃষ্ট হয়, তবে বুঝিতে হইবে তাহার সাধন এখনও 

হুক হয় নাই। সাধনা পূর্ণ হইলেই পরীক্ষায় উত্তীণ হইবেন। সে সাধন! কি! 
না, প্রত্যহ নিজেকে ও নিছের বলিতে যাহা কিছু আছে তত্নমত্ত “গোপীজন 

বল্পভায় শ্বাহা” বণিয়া সেই বিশ্বপতির পদ ভ্রান্ত সমর্পণ বা বিক্রয় করা। ভঙ্জের 

আমার বলিবার কিছুই নাই। আইনে ভাষায় বলিতে গেলে ভক্ত একজন 
বেনামদার মাত্র। ধনী সেই বিশ্বপতি, কিন্ত কি জানি কোন্ গুঢু প্রয়োজন 
বশতঃ তিনি গুপ্ত আছেন ও তত্তঞনের নাম ব্যবহারে কল কার্ধা চালাইতেছেন। 

কাজেই বিক্রীত গে অঙ্গাদ্বিতে যেমন কাহারও মমত্ব বুদ্ধি ধাকেন। তেমন 

হরি-পাদ-পন্ছে সঘলিত দেহেও ত্বকের মমতব বৃদ্ধি থাকে না। হজের 

আহার ব্যবহার, পোষাক পরিচ্ছদ সকলই গেই বিশ্ব-নিয়ন্তার কারা সাধন 

জন্য, আর সেই বিশ্ব-নিয়ন্তার নাম যশ কীর্তন ব্যতীত ভক্তের নিজের কার্য 
জগতে অন্য কিছুই নাই। 

ভন্ত। জানেন গোবিন্দ দর্শন পাইতে (7 তীব্রতাপধৃতাশ্ততা ও 

ক্ষীণমজঙা হইগা,প্রক্ষীপ-বদ্ধনা হইতে হইয়াছিল। হৃতরাং তাহাকে যে তাপ 
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পহতে হইবে ইত] অগুনা্ও অভ্ুঞ্ নয়। তুহাতে কাতর হওয়। দূরে থাকুক 

তদ্দারা আনন্বধাম ক্রেমেই নিকটবন্ত] হইতেছে এই ভরসায় তিনি আনন্দিতই 

হইয়া থাকেন| 

এই লকল তত্বের লঙ্কান যাহার! পান নাই, ধাহারা এই অভিনুদ্র, না, ন। 
নগণ্য জীবনকালকে সব্ধ্য বগিয়া মনে করেন এবং নিরস্তুণ পরিবর্তনপূর্ণ 

এই ক্ষণ'্ন,র দ্বেহকেই আত্মা বণিয় জানেন, ভাহাদের নিকটে ভ্কক্ত শীবনের 

কেশ বা ব্যাধি ভ্ড-সাধনার অগ্তরার হইবে ইহাঞ্ছে আর বৈচিত্র্য কফি? পরস্থ 

পঠন্দশার দানান্য সামান্য আয্লাসের ভয়ে যে বাপক অধ্যনে পরাত্মধ হয় 
তাহাকে মন্দধী ও মদ্দভাগ্য ব্যঠীত আর কি বল। যাইতে পারে? যাহারা 

শুধী তাহারা 'মস্ত্রের সাধন কিনব! শরীর পতন পণ করিয়া পড়।শুন।য় রত হয়। 

আর যারা ভক্তির বিমল আনন্দ লাভেচ্ছুক ভাহার। "যথা তথা বা বিদধাতু 

লন্পটে। ম্প্রাণনাথন্ত ম এব না পর,” এই মহামগ্রে দাঁক্ষিত হই শাস্তিনখে 

ইহ সংসারে বিচরণ করেন। 

সে*যাহ। হউক, ভক্তের ব্যাধি হা রেশ হয় কেন? কৃষ্ণ বা কৃষ্ণ ভভ্তি 

তাহাকে সক্ষা করেন না কেন এ বড় গুরুতর প্রশ্ন, ধাহারা এইরূপ প্রশ্ন 

কেন তাহার! প্রকারান্তরে ভিজ্ঞাসা করেন যে, স্তক্তির গথ কুমুমাকীর্ণ হয় না 

কেল? কিন্তুপাঠক! আগনি গ্জানেন কি, কোন্ পথ কেবল বুচুমময়, কোনু 

পথে আদো। কন্টক নাই ? হাহার এই রচনা, ধাহার এই বিশ্বণীণার খিগাম- 

কানন তানই জানেন কেন আনন্দের পথে পরীক্ষা থাকে! 

আমরা এই পধ্যন্ত শুনিয়াছি ও পুরণারিতে দেখিজ্েছি যে) ভক্ি অর্থে 

বাহ্ হুখে সন্তরণ করা নয় ঝ এণমাত্রস্থয়ী অবস।দকর আমোদ প্রমোদে হাবু- 

ডুবু খ।ওয়। নয়) প্রাড৩ ছখ হুর্দশার কঠোর কশাঘাতে আদৌ ভ্রিরমাণ ব। 

মুহথান লন হইয়া একান্ত মনে [ৃঢ় বসে আমানের পদারাধন্ধের দিকে 

লক্য হির রাখিয়া সন্তষ্চিতে তাহার আদি বা অগাস্লিত কর্মে রত থাকা ও 
তাহার নাম-যশ-ঞণ-কীর্তনে নিরন্তর পরমানপ্দ অনুঙব করাই ভক্তি। 

পৌরাণক করব প্রহ্নাদ হইতে আরম্ত করিয়া অধুনা মল্নলন বিদ্িত জয়দেব, 

বিস্বমঙগল, কবারাদি শক্তচরিত্র স্পষ্টাঞ্চরে ইহাই শ্রমা।ণত করিতেছে। 
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আমাএ পাও খুত ভপার়ফ্ম, আমার কোন দ্রব্য চাহিতে হয় না, চাঁহবার 

পুর্বেহ পাট, আমি আমার পতিকে বড় ভাশবামি। এ শি বড়? 

না, আমার পতর ভাদৃশ উপায় ক্ষমতা নাই, আমাদের সর্বদাই অভ।ব, কিন্ত 
আমার হাতের লোহ| ও সীতার সিন্গুরের দিকে দৃষ্টি পড়িলেই আমি মকল 

অভ[ব ভুলিয়া যাই, প্রথণ উত্সবে মগ্ন হয়, এ ভাগবাঁসা বড় ? 

“পড়িজেও মহাকেশে ক্শেবে যে ভক্তিমান। 

ধারমতি অবিচ্যুত সেই সে ভক্ত প্রধান॥” 
ব্যাধি বা বিপদ বহিশ্মুখক্ষে বতুশ্রদ্ধ করিতে পারে কিন্তু অগ্ুমু'খীন ভক্তকে 

আদ অবসন্ন ৰা উদাসীন করিতে পারে না। পাগওব-্জননী কুস্তীদেবী তাহার 

সাক্ষা। কুস্তী বশিয়াছিলেন “হে কৃষ্ণ! আমার বিপদ লাগযা ৭], ধারণ 

বিপদে তোযার ম্মরণ ও দর্শন লাভ হয়, আর তোমাকে পাহলে বিপদ সম্পধে, 
শেক নখে ও [বযষাদ উত্মবে পরিণত হয় ।” 

'এহভ|ব বাহ|র। লাশ করিতে চাহেন, তাহাদের জন্য পূর্ব পুর্ব মহাজনগণ 

কতকগুলি বিধি ব্যবস্থা এণয়ন করিয়া গিয়ছেন। ধাহর! সে সঞ্ল মদ|চার 

সম্যক পাপন করিতে পারেন তাহাদিগকে অধিক তাপ ভোগ করতে হয় না, 

আচ ধারে ধীরে বিশুদ্ধি লাভ ধরিয়া আনন্দময় গোবিন্ব দর্শনের অধিকার 

গ্াপ্ত হইয়া ধাকেন। 
এখন দেখা যাক ব্যাধি বা বিপদের কারণ কি, কারণ-_ভক্তি হীন 

জীবনে ও যা, ভক্তিমান জীধনেও তাই, কোন প্রচ্জেদ অনুভূত হয় না। প্রাকৃতিক 

নিয়ম শজ্ষন ঝ| পৈতৃক রোগা হেতু ব্যাধি ্ষটে। কিন্তু কপ্তকগুলি বিশি্ 
অভ্যাস থাকায় ভক্তগণের রোগ প্রবণতা অনেক কমিয়া যায় এবং সাতৃতগণ 

গ্রায়ই দীর্ঘ জীবন লাভ করেন। আর অমলোযে[গিতা, অবিবেকিত্ত। এভূতি 

খছবিধ দৃষ্ট বা অনৃষ্ট কারণ বশত$ই বিপদৃপাত হয়। এ বিষিয়ে ওক্তে ও অতক্টে 
কোন পার্থক্য জক্ষিত হয় না। একই নিয়মে জগৎ শাসিত হয়। পুলিশের 
কণ্ম করেন বাঁলয়া কেহ কি দণ্ড বিধির বহিভূর্ত হইতে পাবেধ ? 

কিন্তু ফলের প্রদ্থেদ বিল্গণ দৃণ্ঘ হয়। অভক্ত যে কারণে জীৰনকে খোর 
অশান্তপূর্ণ করিয়া তুলেন, ভক্ত ঠিক সেই কারণে কেবল যে কোন অশাস্তর 
হৃষি ক্সেন না তাহা নহে, বরং সে অবস্থায় ভগবত স্মরণের জধিক হ]বধা এখং 



| 
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কোন না কোন ভাবী মঙ্গলের হৃচন। আশ। কার এঁ অরস্থাকেও দুঃখের কারণ 

মনে করেন না। তান "দুঃখে খন িগ্নমন। হখেযু বিগতস্পৃঃ॥ 

& ৮ 

পাঠক! যদ্দারা আপনার হৃদয়ে সকল অবস্থাতেই অভয্ু ও বিমল আনন্দ 

বর্তমান থাকে সে মুখ্যবান জিনিস, সে হরিতক্তি মানব জীবনে যে কত 

এরয়োজনীয় তাহা কি আর কাহাকেও বুঝাইয়া দিতে হইবে ! 

ভক্তগণ ৭ স্ব জীবন রক্ষার অন্য যত নাব্যগ্ত, আত্মহথথ বা ইন্জরিয়, তৃপ্তির 

গন্য যত না মনোযোগী, জীবের কল্যাণ সাধনে, আর্তের ছুঃখ মোচনে। জগতের 

হিঙবিধনে তদপেক্ষা অধিক প্রয়াসী। অুতরাং অনেক সময়ে তাহাকে দেহ 

গেহাদি খাথনথ বিস্মৃত হইতে হয়, ম্বাঞ্থ্যের নিয়মাদি লঙ্ঘন করিতে হয়। 

কাজেই সেরূপ অমিঙাচার সহ ধাতু না হইলেই পীড়া উপস্থিত হয়। 

আর বিপদ! ত্বগবত্পদে যার মতিশ্থির আছে তার আর বিপদ কি? 

ইইলেও ভক্ত তাহাতে আদ ধেখ্যচ্যত হন না। তিনি বিগণকেও গরম মিত্র 
জ্ঞানে আলিঙ্গন করেন, কাহারও এতি ত্েষ বা প্রত হিৎগা হৃদয়ে বর্তমান 

থাকতে ভক্ত হওয়া যায় না। 

অকলই স্বগবদিচ্ছায় হয়। সে ইচ্ছায় জীবের কল্যাণই একমাত্র লঙ্গ্য খানে 

এই ছ্ির বিশ্বামে ভক্ত বিপদকে মাধারণ জীবের ন্যা॥ দবোযষাবহ ও মণ্তাঞর 

জান করেন না । 

ফলতঃ যখার্থ ভক্তের হৃদয়ের অন্ততস্তলে অবিরত যে এক বিমল সুমি 

আনপ-ধারা প্রবাহিত হইতে থাকে তাহার সন্ধান অভ্ভভ্তগণ না পাওয়াতেই 

ৰাহাক.বিপদ বা ব্যাধি দেখিয়াই ভঞ্ ও অভক্তের জীবন একরূপ মনে করেন। 

কিন্তু শাস্্রদশী সিদ্ধ মহাপুরুষগণ বলিতেছেন £-_ 

প্রাকৃত দেহেতে হয় রোগাদি যেমন।, 
ভক্ত দেহে ম্লেইরূপ কারয়া দর্শন ॥ 

প্রাকৃত করিয়া তে কতু না দোথৰে। 

ভক্ত দেহ অপ্রাকৃত যব্বণা মাণবে। 

মলোযোগে শুন কহি ইহার যে নর্খ। 

শগীরে যে দোষ হয়, সে শগীরধন্ম | 
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বুদ্বদ পঙ্ক | আদি অঙ্মাত্রে হয়। | 

ইহা বলি কপ গনাজলে তুলা নয় 

| উমদ্দাসগোন্থামীর উপদেশামৃত | 

ভক্তি হইলেন গলাভঙ*। তাহাতে ব্যাধি বিপদরূপ পঞ্ক বুদ ধাকিলেও 

বিচ্ুগাদ সম্পৃক্ত বণিয়া তাহা কেবল পবিত্র আলন্দেরই কারণ হয়। উহ! 
বিষুপাদ পদ্ের গুপ। | 

যদি কোন স্থানে উত্তম সঙ্গীত হুইত্তে থাকে সে স্থানে যেযায় সে-ই আনন্দ 

পায়। তাহার জীবনে নান! ক্লেশ বা চিন্তা থাকিতে পারে, কিন্ত যতক্ষণ সে সেই 

সঙ্গীত-সভার উপস্থিত থাকে ততক্ষণ সেসকল চিন্তা! বা ক্লেশ তাহাকে আক্রমণ 

করিতে পারে লা। সেইরূপ বিষুণা্দ পদ্দের এমনই পবিত্র আনন্দময় গুণ 

ধে, তাহাতে জদ্কই হউক বা মানুষই হউক ধে-ই অকপটে মগ্ন হয় সে-ই পবিত্র 

ও আনন্দিত হইয়া উঠে । 

্রন্মা নিজপুত্র নারদকে বলিয়াছিলেন,স্" 

“সে অনস্ত ভগবান দয়া করে যারে। 

সে যদি কাপট্য ছাড়ি পদতরি ধরে। 

ভবে জে ুপ্তর মায়া লিনু পার হায়ে। 

তার তত্ব জানি সদা থাকে সে আভয়ে॥ 

পঞ্চভূত ময় দেছে না থাকে মমতা। 

অনন্তের অংশ ভাথি' নাহি পায় ব্যথা ॥ 

তাই দিনীতভাবে বগিতে হয়..পাঠক পাঠিকাগণ 1 সত্থর হরি চরণারধিদ্বে 

রঙ হউন। সকল হালা যন্ত্রণ হইতে নিস্তার পাইবেন। শক্র মিত্র হইবে, 

গঞ্চল অমৃত হইবে, দৈন্য হুখের আকর হইবে, সকল ভগ্ন দূর হইবে। 

উপলংহারে বক্তত্য এই যে, অনেকে মনে করেন। কি ভ্ত কি অন্তত মানব 

মাত্রেই স্ব স্ব বর্টের ফল ভোগ করে। বিন মানব নিজেকে কর্ত1! মনে 

করিবেন ততদিন উহাই অভান্ত সত্য ধলিয়। মনে হইতে পায়ে। কিন্তু যখনহুইতে 

মামধ ,আপনাকে চগবদ্দাম রূপে দেধিবেন তঁধম হইতে তাহার কর্তৃত্বাতিষান 

লোগপাইযে সুতরাং কর্ন থাকিবে না। বাস্তবিকই যর্দি আমর 'জাপন আপন 

প্ 
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কর্ম বলে ভাল বা মন্দ হইতে.পাগ্জিতাম তাহা হইলে ভগবৎ কৃপার আবশ্যক 
'আদৌ থাকিত না। প্রকৃত কথ। তাহ! নয়। কারণ)” 

আপন ইচ্ছায় জীব কোটী বাহ! করে।. 

কষ কৃপা বিনা এগ্ষ বাহ! নাহি পুরে ॥” 

অধিল-পৃজ্য জীমভাগবত গ্রদ্থের একাদশ স্বদ্ধে স্পষ্টই ঘোবিত হইয়াছে 

যে, 'নুখ'ও দুঃখের মুল কর্ম্মাই নাই।* শ্রীমন্মহা প্রভূ কর্তৃক দক্ষিণ দেশ হইতে 
আনীত শ্রীব্রঙ্গাসংহিতাতেও উক্ত হইয়াছে--"কর্্মাণি নির্দহতি, কিন্তু চ ভক্তি 

. ভাজং" অর্থাৎ তক্তিমান ব্যক্তির সকল কর্ম ভগবান নিঃশেষে দধ করিয়া থাকেন। 
পাঠকগণ! ব্যাধি ও বিপদের কারণ, ভক্ত ও অভক্তের পঙ্ষে এক, এই- 

রূপ যাহ! বমিত হইল তাহা সাধারণ ভক্তগণ সম্বস্তেই গ্রযুজ্য। শ্রীতক্ত- 
মাল[দি বহুবিধ ভক্তি-গ্রন্থ পাঠে জান যাঁয় ঘে, অলাধারণ ভক্তগণ প্রাকৃতিক 

নিয়মাদির বছিভূততি। হুতরাং মুক্তকণ্ঠে বগিতে হইবে যে, ভক্তি নিষ্ষপট ও 
নিরপেক্ষ হইলে জীব বহু ছুরারোগ্য ব্যাধি ও মৃত্যু-সন্ধুল বিপদ হইতে আশ্চণ্য 

রূপে রক্ষিত হইয়। থাকেন। জীগ্রন্থ আলোচনা করিলে এরপ দৃষ্টান্ত দেখিতে 
গাওয়া! যায়। | 

আবাঁহন কি বির্্জন? 
(লেখক--স্যার স্বামী যোগা'নন্দ ভারতী সরস্বতী মহারাজ) 

(কে, লি, এস, আই ।) 

€ 

কর্মতৃমি' ভারতবর্ষে সাগিক ব্রাহ্মাণদিগের দ্বারা দেবার্চনা প্রভৃতি দৈষ 
কর্াদি নিপ্পন্ন হইয়া খাকে। কর্পমযোগের অধীন থাকিপ়া, যোগী থাধি মহা- 
পুরুষগণ যোগানুষ্ঠানাদি দার! সাধারণের সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধির চেষ্ট1 করিয়া ধাকেন।: 
এই জন্য ভারতবর্ষ পৃথিবীর মধ্যে অতি পবিত্র ও সর্বতরেষ্ স্থান বলিয়া গণ্যা 
হইয়ান্ধেম। ভারতমাত্তার এই হ্লীকল সুসস্তান অবিরত সৎকর্শানুষ্ঠালে নিরত 
থাকিয়া ও অসৎ কর্দানুষ্টানে খিরত হইব, পুর্র্বাগর জগতের উন্নতি বিধান: 
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করিয়া আসিতেছেন। কিত্ত বর্তমান কালে, তাহার অনেক বৈলক্ষগ্য দেখিতে 

পাওয়াযাইতেছে। আঁজ কাল অনেকেই শাস্তাদেশ মানিয়। কাধ্য করিতে চার 

ম]। অধুন! অধিকাঁংশ্ব লোৌককেই বিপথগামী হইতে দেখা যায়। শাস্্রোকত 
কার্ধ্য কলাপাদির যথাবখ নিয়ম পদ্ধিপালন করিয়া, এখন আর কেহ কোন 

কার্য করিতে পারে না। পুজা, জপ, তপাদির কার্ধে নিযুক্ত হইতে হইলে 

যে সকল দ্রব্যের আয়োজন বিশেষ আবশ্যক, তাহ(ও আজ কাল ঠিকঠিক 
গাওয়া যায়না । বাজারের ছেজালের কৃপায় হোমের আসল দ্রব্য ঘৃত, একবিন্দু 

খাঁটি পাঙয়া ছুদ্ধর। আবার এরূপ দৈষ কার্যাদির অনুষ্ঠানকারী ত্রাঙ্ষণ 
পুরোছিত প্রভৃতিও খাঁটি নাই। তাহাতেও ভেজাল চপিয়াছ। নুতরাং 
আমাদিগের ভারতমাত| দিন দিন দীনা, হীনা, মলিনা ও পরিজীণা হইয়া, 
আমাদিগকে রক্ষা করিবার শক্ষি হারাইতেছেন। আমরা এখন ছুংধিনী মাতার 

দুঃখী সন্তানের মত পথে পথে ঘৃরিয়া বেড়াইতে বাধ্য হইতেন্ছি। মহারাজ 
দশরথ, তাহার রাজ্যে অনাবৃষ্টি হইলে ৰধ্যশৃঙ্গকে আনয়ন করিয়া, যন করিবার 
পর দেবরাজ প্রচুর বারি বণ করিয়াছিলেন। আর আজ পৃধিবীতে কোন 

দৈব ছূর্ধিবপত্তির আবির্ভব হইলে তাহার প্রতিকার জন্য যাক্িক ব্রাঙ্মণ হইতে 

ষঞ দ্রব্যাদি সকল বিষয়েরই সম্পূর্ণ অভাব অনুভব করিতে হয়। হৃতরাং 
প্রতিবিধান হওয়া! ত দুরে কথা । অতএব এই সকল পরিবর্তন হওয়ার 
কারণ কি? কেন এমন হুইল? কেন এমন পরিবর্তন সংঘটিত 'হইয়। 

আমাদিগের এইরূপ নানাধিধ ছুঃখ দুব্বিপত্তির আঘির্ভাব হইল? কে 
আমাঙ্িগকে এই সবল প্রন্সের সদুত্তর প্রদান করিয়। হুস্থ ও শান্ত কার্রবে! 

যাহাকেই এই সকল বিষয়ের মীমাংস। করিয়। দিতে বলিব, পে-ই পৃষ্ঠ প্রদর্শন 

করিধার চেষ্টা করিবে। বরৎ অনেকে আবার এ ফকল কুসংস্কার রাশির, 

অ।লোচনার আবশ্যক নাই বলিয়া আমাদিগকে উপ্টা উপদেশ প্রদান করিতে 
চেষ্টা করিবে । তাই বগি ভারতমাতার এখন বড়ই দুদিন উপস্থিত । প্রকৃত 

সই্পদ্দেশ কেহই গ্রহণ করিতে চাঙ্নো। লকণেই স্ব ্ব প্রধান। সকলেই 

সকলকে নিজ নিজ উপদেশ দানে আপন্দলের পুষ্টি সাধন করিতে অভিলাধী | 

এই-লকল ব্যাপার নিত্য প্রত্যক্ষ করিয়া, আগ ছুই চারিটী কথা না বলিয়া 

থাকিতে গারিলাম না। তাই আজ "আবাহম কি বিমর্ডন" বিষয়ে, আলোচিন! 
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করিতে হদিয়ছি। আশ! আছে, সেই বিশ্বধিধাত্রী, করণাময়ী, জগস্ধাত্রী মা, 

জামার নোমধ্যে উদয় হইয়া, তাহার কাধ্য জম্পাদন করিয়া লইবার গন্য যুক্তি 

মুক্ত সমালোচনা ছ্বার। আধুনিক হিনু সমাজের মঙ্গলের উপযে।গী বিষয়গাল 

মাদৃশ অধম ব্যঞ্ির লেখনী সাহাযেত প্রকাশ করিবেন, আজ সেই: বর্ষা মা 

মন্গলচণ্ডীর আদেশ-ই মদীর় লেখনীমুখে প্রকাশিত হইবে মাত্র। বহুদিন 
হইতে আমি আবাহন ও বিসর্ভন সম্বন্ধে একটা প্রবন্ধের অবতারণা! করিয়া, 

আমাদিগের বর্থমান হিনু সমাজের বিশৃঙ্খলঙার বিষদ্ে কিঞ্চিৎ ইঙ্গিত করিব 

ইচছা! করিয়াছিলাম; কিন্তু এ পধ্যস্ত বোধ হয় মায়্েরই ইচ্ছায় তাহ। প্রকাশ 

ক্সিতে ব৷ বিচার করিতে সামর্থ প্রাপ্ত না হওয়ায় বিল ইয়। গিয়াছে । 

জাবার সেই ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছাতেই আঙ্ সহসা লেখনী পরিচালন! করিতে 
ঘনিয়াছি। এক্ষণে তাহার যাহা ইচ্ছা। তাহাই হইবে। 

নহামুমি বাল্ীকি) বেদব্যাঁস, পরাশর, যাজ্ঞবন্ধ্য, মনু, বশিষ্ট, মারঘ, মরীচ, 

অব্রি। হারীত, উশনা, অগগিরা। পুগহ, পুজস্তা, বৃহস্পতি, শিব, বিষু। অষ্টাবক্র, 

খের, কগিল, খেৈমিনী, পত্গলি প্রভৃতি পুরাণ, তন্ত্, দর্শন, তি, স্মৃতি 
উপনিষৎ, ন্যার, মীমাৎদা, বৈশেধিক, সংহিতা ইত্যাদি গ্রন্থ প্রণেতাগণ যে 

সকল গ্রক প্রণয়ন দ্বাযা আমাদিগকে নানাবিধ উপদেশ প্রদান করিয়াছেন; 
আমর] সেই সকল সংশান্্র অধায়ন করিয়া, তাহ! হইতে প্রকৃত মর্মার্থ ও 
তাৎপর্ধাদি গ্রহণে যদি সক্ষম হইতাম তাহ! হইলে আমাহিগের আঙ এইরূপ 

ছূর্দাশা ঘটিত লা । অনেকে, সময়ে অনয়ে এই শকল গ্রন্থ বা গ্রন্থ প্রণেতাগণূকে 

ভ্রান্ত হললিয়া উড়াইয়। দিতে চাহেন। তাহারা যেন সবঙ্াস্তা ভাষে এ সকল মুনি 

থরি ও দেবতাদিগকে অতি হেয় ও ন্গণ্য জ্ঞানে আপনাদিগের অহংকারের 

মাত্র। বৃদ্ধি ধরিয়া, নর্খর পাঞ্চভৌতিক দেহের সুখ সাচ্ছুপ্য বিধানের চেষ্টায় 
আগ্রহ প্রকাশ করেন। কিন্তু যেদিন অনংখ্য দাসদামী ও আত্মী নব ্বজনগণ 
হার! পরিবেষ্িতাবস্থার থাকিয়াও রবিহ্বত কিছ্বরগণে হস্ত হইতে নিস্তার ন। 
গাইযা। তাহাদিগের গশ্চাৎ গশ্চাৎ শমন রাজার হবার ঘেশে উপনীত হইবেন, 

মেইদিন-তাহার্দের চমক ভাঙবে! মহারালীর খরধার অনি ধর্শন না করিলে 

বর্তমানে এই সঞ্চজ ব্যক্তির জীবনে চৈতন্য সঞ্চরের আর ত উপায় দেখিতে 

গাইমা। এই ছৃর্মাতি পামরগপ পুজ। অন্জনকেও বর্বরতার কাধ্য বণিবা, উল্লেখ 
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করিতে পশ্চা্পদ্থ নহে। ইছর। এক্ষণে পাশ্চাত্যশিক্ষায় শিক্ষিত হলেও 

মেই মকল প্রতীচ্য জাতির পরলোক বিশ্বাস বা ঈশ্বর ভক্তি পরায়ণত। দর্শন 
করিয়াও আপনাদিগের কুসংস্কার বিদুরিত করিতে প্রয়াস পা না। হুতর|ং 

ইহার্দিগের মানব জদ্মে ধিক! ' ইহারা যে কেন গোকুলে জন্ম গ্রহণ জরে নাই, 
আমি তাহাই ভাবিয়া স্থির করিতে গারি না.। অথব। এইবার অবশ্যই ইহা. 

দিগকে গোকুলে জন্ম. গ্রহণ করিতে হইবে। এতক্ষণ একদল চার্ব্বাক মাতাবলম্বী 

নগ্তকের শাস্ত্র অবিশ্বাস প্রভৃতির অ.লোচন। করিয়াছি। এক্ষণে সমাজের 

আর একদল ভণ্ড, পাষণ্ড, অকাল কুষাণ্ডের শ্বেচ্ছাচার প্রভৃতির বিচারে প্রবৃত্ত 

হইলাম।' ইহারা আবার দেব দেবীর পুজার্চনাদি করিয়। থাকে বটে, কিন্ত 

প্রকৃত বিধি বোধিত ভাবে দেব কার্যা্ির অঙ্ুষ্ঠানে রত হইয়া, সাত্বিক গাবে 
ভগবানের অঙ্চন! না করিয়া! শ্বেচ্ছাচারী ভাবে কেবল তামসিক ক্রিয়ার অনুষ্ঠান 

মাত্রকে আপনাদিগের কর্তব্য কর্মা বলিয়া বুঝি লইয়াছে। 

সামাজিক পুরোহিতগণ কখনও যে শ্বেচ্ছাকারী হইতে পারে না, ইহ! তাহা" 

দিগের যেন আদো স্মরণ থাকে না, অথবা সম্মতি পথে জাগরূক থাকিলেও এ 
পূর্বোক্ত স্বেচ্ছাচারিতার বশবন্তা হুইয়াই যেন তাহার! তাহাদিগের কর্মকাণ্ড 

অধথাচরণে পণ্ড করিয়া, প্রকৃত দৈবকার্যের মুণ্ড ভক্ষণ কণ্িয়া থাকে । অবশ্য 

ইহার! সন্যাপ-ধর্ম গ্রহণ করিয়াছেন, হাহা রা ব্রপ্ধকে বিদিত হইয়াছেন--ধাহার! 

শব ্ বরপে অবস্থান করিতে গাঁরিয়াছেন; ধাহারা এই. অখণ্ড বিশ্বচর!চয়ে আত্ম- 

প্রতিবিশ্ব দর্শন করিয়াছেন, ধাহাদিগের ভেদ জ্ঞান তিরোহিত হইয়াছে, এই 
নিখিল সংসারে ধাহাদিগের মায় মমতাদির চিহুমাত্র নাই, ্ কাহাদিগের কথা 

শ্বতন্ত্র। তাহারা স্বেচ্ছাচারী হইলে ক্ষতি নাই। বরৎ শান্ত উহাই ঠাহাদিগের 

পক্ষে বিধি বলিয়। নির্দেশ করিয়াছেন । দ্বয়ং ং বহার কর্তী মহাদেব মহানির্বাণ 

তস্ত্রে বলিয়াছেন ৫- 

“কিংতন্ত বৈদিকাচারৈস্থান্তরিকৈর্ববাপি স্তস্ত কিমৃ। 
বরহ্মনিষ্স্ত বিত্ষঃ খ্েচ্ছাচার বিধিংস্ৃ্তঃ 

অর্থাৎ, ত্রহ্মনিষ্ঠ বিদ্বান ব্যক্তির তান্ত্রিক আচারই বা কি বৈদিক আচারই 

ব| কি, তাহ!দিগের শ্বেচ্ছাচারই বিধি বলিয়। পরিগণিত হইয়া থাকে। এইরূপ 

মহাপুরুষগণ পুনজ্রম নিবৃত্বির জন্য মনো মধ্যে কোনরূপ রামনা না রাখিয়া, 



৫৪ ভক্তি । [১৫শ বর্ষ--৩য়, ৪র্থ সংখ্যা। 

সব্ধক্ষণ সর্বত্র যথেচ্ছ বিচরণ ক্রিয়া .থাকেন। এইরূপ মহাপুরুষগণকেই 

জীদমুক্ত বা পরমহংস বণাযায়। ইহারা হংসের নীর পরিত্যাগ করিয়া, ক্ষীর 
গ্রহণের ন্যায় সমল অন্ন বা পাপার পরিত্যাগ করিয়! পুণ্যান্ন গ্রহণ করিতে 

পারেন বলিয়া ইহাদিগকে পাপ স্পর্শ করিতে পারে না। তাই ইহারা পরম. 
ইংম নামে খ্যাত। ইহীাদিগের পবিত্র করম্পর্শে মমল অন্ন ও অমল হইয়! 

যায়। ইহারা কোন দেবমৃত্তি স্পর্শ করিলে সেই মুগ্তিতে দেবতার অধিষ্ঠান ও 
মৈবশঞ্তির সমাবেশ হইক্জ! থাকে। তাই শান্ত্রও বলেন $--. 

"অচ্চকস্য তপোযেগে তদর্চনম্যাতিশয়েনাৎ। 

অভিরাপ্যচ্চ বিশ্বানাং দেবঃ সানিধ্যমৃচ্ছতি ॥* 

অর্থাৎ, অর্চকের তপদ্যার প্রভাব, অর্চন-দ্রব্যের ঝুহুগ্য এবং মনের মত 

দেবমুন্তি হইলে সেই মুর্তভিতে দেবতার সন্গিধি (অধিষ্ঠান) ঘটিয়। থাকে । আর 

পরমহংঘের কর স্পর্শে অপাত্র. অন্ন পবিত্র হওয়ার সম্বন্ধেও শাস্ত্র 

বলিতেছেন £-- | . 

গ্যর্দিস্যামীচ জাতীয়মননং ব্রচ্মণি ভাবিতযূ। 

তদন্নং ব্রাহ্মনৈগ্রণহমপি বেদাস্তপারগৈঃ ॥* 

অর্থাৎ, মহানির্বাণ তঙ্ত্রে জীমন্মহাদের বলিয়াছেন যে, যদি নীচ জাতীয় 
অন্নও ব্রহ্মকে দিষ্দিত হয় তবে তাহা বেদান্ত পারগ ব্রাগণও গ্রহণ করিতে 

পরেন। তাহার পর ুর্্ার বলিতেছন £-- 

০ “জাতিভেদে। ন কর্তব্য প্রগাদে পরমাত্মনি। 
 যোহশুদ্ববুদ্ধিং কুকুতে স মহাপাতকী ভবেং 7” 

র্থা২। পরমাত্বার প্রস/দে জাতি ভেদ করা উচিত. নহে। যে ব্যক্তি, 

অপবিত্র বোধ করে, সে মহাপাতকী হইয়া থাকে । বেদান্ত দর্শনেও 

বলিয়াছেন :-.. না টু 

| “্জর্ধামাস্থুমতিশ্চ প্রাথাতায়ে তদর্শনাৎ 1” 

অর্থাত, অন্নে অভাবে প্রাগাত্যয়ে কালে সর্ব টি ৪ ডিও 

পাওয়। ঘায়। আধার বলয়াছেন £-"অব1ধ1চ্১7 
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 শাাাররাারাারারারারাররাররররাারারাানাররাররাররারারারারারারারারারাজারারারাারাররারাারারারাররারারারারারাররারারাররারঃ 

অর্থাৎ, আপতকালে অর্ধবানস্থোজন জ্ঞানীর পক্ষে দোষ নহে। তাহার-পর 

এববিস্ব মুক্ত পুক্কবদিগের সংস্পর্শে সমস্তই পবিত্র হয় তাহার প্রমাণ ও মহা- 
নির্বধাণ তন্ত্র শাস্ত্রে দিতেছেন £-- 

“অপ্তচি্ধাতি শুচিতামস্প-শ্যঃ স্গ.শ্বত]মিয়।২। 
অভক্যমপি স্তক্ষং দ্বাৎ যেষাং সংস্পর্শমাত্রতঃ॥ 

কিরাত পাগিনঃ ক্রুরাঃ পুলিন্দাঃ যবনাঃ লাঃ। 

স্দ্ধ্যত্তি যেষ!ং সংস্পশাতান্ বিনা কোহন্য ময় ॥" 

অর্থাৎ, ধাহাদিগের সংস্পর্শ মাত্রেই অগ্চি শু[চ, অস্পৃশ্য স্পৃশ্য (স্পর্শ 

যোগ্য) এবং অভগ্্য ভক্ষ্য বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে ধাহাদিগের সংস্পর্শে কিরাত, 

পাপা, ত্রুর, পু্িন্দ (শ্নেচ্ছ জাতি বিশেষ) যধন ও খল ব্যক্তিরাও পাবত্র হইয়। 

যায়, তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া, আর কাহাকে অচ্চন৷ করিবে? অতএব 

বেশ বুঝা গেগ যে, এই সকল মহাপুরুষ দেবতার ন্যায় এই মহ মণ্ডলে. ভ্রমণ 

কারয়া। থাকেন। কেবল প্রারন্ধ কন্ম নাশার্থই ইহার! শেচ্হায় আহার 

বিহারাদির অনুষ্ঠানে রত হয়েন মাত্র) নতুব। হহাদিগের আসক্তি বা অনুরাগ 

পরিদৃষ্ট হয়না। শোক, মোহ, মায়া, খমতা প্রভৃতি হহাদিগকে পাঁরত্যাগ 

করিয়া চলিয়া যায়। অর্থাৎ ইস্ারা ইহ সংসারে মায় মমতাদির অধীন নহেন 
পরস্ত স্বাধীন ভাবে শ্বীয় অভীষ্ট সিদ্ধির অন্ডিপ্রায়ে অথাৎ জন্মাস্তর নিবৃত্তি হেতু 
কামন] রূপিনী কামিনী ও বিষয়রূপ কাঞ্চন হইতে দুরে থ|কয়া, প্রজ্জলিত প্রবল 

জ্ঞানাগি দ্বারা কর্ধরূপ ক্বাষ্টরাশি ঘম্ম করিয়া ফেলেন। গগবান্ শক ভগ" 

ধগীতায় অর্জুলকে ঠিক এই বথাই বলিয়াছেন যে, £-- 
“্যখৈধাংদি সমিদ্বোহগির্ভম্মমাৎ কুকৃতেঙ্দুন ! 

জ্ঞানাগিঃ সর্বকন্মাণি ভম্মসাৎ কুরুতে তথা ॥” 

অর্থাৎ, হে অর্জন! যেমন প্রজ্জলিত অগ্নি এধাংসি (ইন্ধন বা কাঠঠরশি) 
ভম্মমাৎ করে, তদ্রেপ জ্ঞানাগি মর্বকণ্ম ভম্মঙ্গাৎ করিয়। থাকে । অতএব পুনঃ 

পুনঃ যাতায়াত নিবৃত্তি করিতে হইলে, কর্দমুসকল দগ্ধ করিয়া ফেলা চাই। রঙজক 

মুখ নিঠহত "দিনৃত আখের হয়া বাস্না জালায় দেও” এই কথাটা প্রাতঃম্মরণীয় 

লালাবাবু ঠিক এই অর্থেই গ্রহণ করিয়া, ব্যিয় বাসনা পরিত্যাগ পুর্বক 

রবৃম্ধাবন ধামে উপস্থিত হইয়া, মাধুকরী বৃত্তি অবলম্বলে আপনাকে চরিতার্থ 



৫৬ ভভ্তি |. [ ১৫শ বধ,_৩য়। ওর্থ সংখ্যা 

জ্ঞানে পুলকিত হ্ইয়াছিলেন, শুভক্ষণে এঁ কথাটা তাহার কর্ণ কুহরে প্রবিষ্ট 

হইয়াছিল। তাই তাহার কর্ম করিবার বাসনা একেবারে নিকৃত্তি হইয়৷ 
গিয়াছিল। এইরূপ নিবৃত্তিই স্বরূপ সিদ্ধির একমাঞ্জ সোপান। জন্ম জন্মাত্তবের 

পুণ্যবলেই এইরূপ নিবৃদ্ধি ঘটিকা থাকে। লালাগাবুরও অবশ্যই পূর্বব ম্ম।্ডিত 

সাধনা অনেক পরিমাণে সাধিত হইয়া] ছিগ, তাই এ জন্মের পুর্ধবস্ভাগে তিনি বিষয় 

বামনানুর!গীী থাকিণেও শ্রী একটী দিনের সামান্য কথাই তাহার নিকট পরমাথণ 

ভাবের উদ্দীপন কার দিয়া, তাহাকে দিব্য ধামে পৌছিবার পদ্থ। নির্দেশ 
করিয়া দিল। এই লালাবাবু শ্রীবৃন্দাবন ধামে গমন করিয়। ভিক্ষোপজীবী 

হইয়, ভগবানের সাক্ষা কার লাতের জন্য দীন ভাবে ভক্তিযোগ সাধনায় নিযুক্ত 

হইয়াছিলেন। অহএব ইনি বাসন] পরিশুন্য হইলেও অদ্বৈত জ্ঞান লাভে 

অসমর্থ হওয়ায় পুব্বোক্ত মহাপুরুষদিগের গুলা[ভাষক্ত হইতে পারিলেন না। 

যাহা হউক পূর্বে প্লিখিত পরমহৎ মগণের কণ্ম নিবৃত্তি জন্যই তাহার] জীব 

পুরুষ বলিয়৷ আরতাহত হইয়। থাকেন। কোন কশ্মের আকাজ্ষা1! আর তীহা- 

দিগের অন্তরে স্থান পায় না। তাহার! একেবারে ক্রেশের হেতু বাসনা রাশিকে 
ভস্ম করিয়া ফেলেন। তাই পাতথ্ল দর্শন শাস্ত্রের সাধন পদের ১২শ শুত্রে 

দেখিতে পাওয়া যায় যে ঃ-_ 
"রেশমুলঃ কর্মমাশয়ো! দৃষ্টাদৃষ্জন্মবেদনীয়ঃ 1” 

অথা,. কেশ মুলক কর্মাশর (ধর্্মাধর্মাদি রূপ) দৃষ্টাদৃষ্ট, তুই (ইহ) ও আনৃষ্ট 

(পুর্ব ও পর) জন্ম) বেদমীয় (ভোগ্য)। ইহ জন্মের অথবা জন্মাস্তর়ের কৃত 
কন্মশয় সকল র্লেশ মুলক। কর্ম সঞ্চল্প মাত্রই ফল ভোগের কারণ। আর 

এ ব ভোগই হঃখ। এ জন্মের সকিত কর্ণ সমস্ই যে এ জন্মে ভোগ হইবে 
তাহ! নহে) পরত্ত জম্মাস্তরে অবশিষ্টটুকু ভোগ হুইবেই হুইবে। জন্মাস্তর 
বিষয়ের বিস্তৃত ব্যাখ্যা'?এ; প্রবন্ধের উদ্দেশ্য মহে 3" তাই এ বিষয়ের আর 
অধিক বিস্তার না করিয়া আমার প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য বিষয়ের গবেষণায় নিযুক্ত 

হইলাম। অর্থাৎ এক্ষণে দেধা গেল যে. যুক্জ পুরুষগণ বারংবার গর্ভ বন্রণা 
রূপ নরক সোপ হইতে নিস্তার প|ইবার জন্য সমূলে-বাসনার উচ্ছেদ করিয়া 

থাকেন। কারণ গর্ত যন্ত্রণা যে লরক ভোগ সে বিষয়ে আর কিছুমাত্র সঙ্গেহ 
নাই। তাহার যুক্তিও শাস্ত্রে দেধিতে পাই । মণিরত্মাল। বলিতেছেন ১ 



কার্তিক, অগ্রহায়ণ ১৩২৩] আবাহন কি বিসর্জন | &৭ 

“দারৃষ্টোপনিবদ্ধু শরীর পরিগ্রহঃ সংমারঃ।”. 
অর্থাৎ স্বীয় অনুষ্ট বশে পুনঃ পুনঃ শরীর ধারণের নামই সংলার। আর 

শরীর কিঃ তাহার উত্তরে বিধু। পুরাণ বলিতেছেন £--- | 
"মাংসাস্থকৃপুধবিপত্শ্নাযুষজ্জাস্িসংহতে)। 
দেহেচেছ প্রীতিমান্যুটো নরকে তবিতাপিসঃ 7” 

ভর্থ1ৎ, দেহ বলিতে কেবল মাত্র মাংস, রক্ত, পৃ'ষ, বিটা ও মৃত্র।পির সংহতি 

(পমষ্টি। মাত্র একটা পদার্থই বুঝা যায়। অতএব তাহাতে আর নরকে প্রভেদ 
কি? শ্রুতিতেও ইহার যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন £-_ 

"তমেব বিদিতাতি মৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যুতে অযনায় 1? 

"লস পুনরাবর্ততে 1 

অর্থাৎ, আত্মাকে জানিতে পারিলে মৃত্যুকে অতিক্রম করা যায় এবং সেই 
ব্যক্তির আর পুনর্জন্ম হম না। তাছার ছন্মাস্তর লিবৃত্তি বা ন্রক ভোগের 

অধগান হইয়া থাকে। অতএব জ্ঞানী ব্যক্তি পুনঃ পুনঃ জন্ম মরণের অধীন 

হইতে একান্তই অনভ্িলাধী। এই সকল তত্বকখার বিচার করতে যাই] 
ত্রিয় পাঠক পাঠিকাগণ! আমি অনেক দুরে আসিয়া প্রাড়ঘাছি। আম পূর্বে 

ফে বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াঞ্ছিলাম তাহ অনেক পশ্চাতে গাড়য়া 

রহিয়াছে । তাই একণে সেই বিষয়টার উল্লেখ করিয়। বলিতে বাধ্য হইতেছ্ছি 

যে, এই সকল মহাপুরুষ ফে গ্রান্িমা বা দেবযুদ্তি স্পর্শ করবেন, তাহা দৈব শঞ্জি 

'আভ করিয়া খাকে। কিন্তু এইরূপ মহাপুরুষ আজকাল. কুন দেখিতে পাওয়! 
যায়? আজ কাল নিত্য কদ!চারশ ব্রাদাণগণ কতৃক্ধ এহ সকল দৈব কলম্মানুঠান 

অহ্ঠিত হইযা থাকে । ছুতরাং ইহাদিগের  ছার। গ্রতিষ্ঠিত দেনমুত্তি কতটুছ 

'ইদবশাঞর বিকাশ দেখাইতে পারে? ইহার। পুজা করিতে জানে না; কিন্ত 

'বিসর্জনে আনন্দানুভন করিয়া থাকে। পুজা বা আবাহন করিতে পারে না; 

কিন্তু পূজার দিন হইতেই বিশহ্জনের বন্দোবস্ত করিতে থাকে । 

"আবাহনং ন জালামি নৈব জানামি পুজনং। 

বিসজ্গনং ন জানামি ক্ষম্য পরমেশর ॥" 

এই বলিয়া, আগনাদিগেন কুত-কদ্জের দোষ শাগন কা হায় মাত্র হা" 

দিগের যদি বিন্দুমাততও কাণ্ড জ্ঞান থাকিতঃ তাহা! হইলে ইহারা অবশ্যই, ভীত 
৮ 



৫৮ ভক্তি । [ ১২শ বর্ব,--৩য়, হর্থ সংখ্যা), 

বিহ্বল চিন্তে সেই বিশ-মিয়স্তার পুজার বত স্ুইও, তাহ হইলে কোন গতিকে 
ভাড়াতাড়ি পুজা সারিয়। ইয়া, ভগবানের সাক্ষাতে দেব মন্দিরে পথিত্র হোষ- 

ধূম, ধুপ ধুদার ধূম, পুণ্পচপ্দনাধির নানাবিধ সৌগন্ধে দেষতাদিগের আগন্দ 
বর্ধনান্ে সেইখানে ধপিয়াই আবার লিঃলগ্ষোচে ভামাকুর ধুম প্রদান করিবার 

জন্য এ প্রকার ধূমপানে প্রবৃত্ত হইতে পারিত ন1। অকাল এইরূপ তামমিক 
পূজারই অনুষ্ঠান সর্ধত দ্বেখা যায়। -প্রকৃত সাতিক ভাবে পুক্ধা বা অর্চনা আজ 

কাল হয় ন! হলিলেছ অতুযন্ধি হয় না। যেখানে দেবতাদিগের পুজ্জার্চনাদির 

অনুষ্টান হইয়। থাকে এবং যেখানে দেখ্ঞাদিগের চরিত্র কথার আলোচনা বা 
সঙ্গীর্তনাদি ছইয়। থাফে, সেই সকল স্থানে ধুম পান একেবারেই নিষিদ্ধ 
কিন্তু পুর্যোজ অর্ধাচীন কৌতুকপ্রিয় তমগুণান্দিত পুরোহিতগণ অহংকারে 
মস্ত হইয়া, এই সকল আদেশ প্রতিপালম ন! করিয়া, অবহেলাই করিয়া! খাকেন। 

ভগবান তাহার অবস্থান স্থানের কথা উল্লেখ করিয়া, নাবদ মুনিকে 
বলিয়াছেন ১ 

প্গাহং তিঠামি বৈকৃঠে যোগিনাৎ হয়ে ন চ| 

| মন্তক্তাঃ বনত্র গায়স্তি তত্র তি্ঠামি নারদ; ॥" 
অর্থাৎ) হে নাক্সদ! আমি বৈকুঠেও বাম করিনা) যোগীদের হয়েও 

থাফিনা; কিন্ত জামার ভক্তগণ যেখানে আমার নাম গান করে, আমি মেই 

খালেই অবস্থান করিয়া! খাকি। কিস্ত আজ কাল হযিসভাদ হয়িকথা ঘ 

হরিনাম শ্রবণ করিতে শ্রিষ্না। অগ্রে তামাকের জন্যই অনেকে ব্যাকুল হুয়া 
পড়েন ইহা আমি স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছি। হুতরাৎ সভার সম্পাদকগণকেও 
জানব অম্যান্য বিষয়ের ফর্দ করিধার সমঘ্ অগ্রেই হ'ক। কলিক। ও ভামাকের 
ফর্দ করিতে হয়, এবং সভভান্থ সভ্যবৃন্দের মনঘ্যটির জন্য অহরহ ভ্কামাক 
যোগাইতে, হত্ব॥ আধার অনেকেই হযরত বিড়ী বা চুরুট প্রস্থৃতি ধরাইয়া 
আপনাদিগের তৃমপান পিপাসা নিবৃত্তি করিবায় জন্য হক কলিকায় করিনা 
তামাক আসমা উপস্থিত ইইতে./না, হইতেই,1,মুখাশি কাঁরয়া বসে। আজ 

কাল ক্র্চি এতই পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে। এই লরুল ব্যাপার দেখিয়া 
শুনিয়া, প্রকৃত সতক্ত ও জ্ঞানী পুরুষগণকে মন্্রাহত হইতে হয়। গাহাদিগকে 
দে স্থান পরিত্যাগ করিতেও দেখিয়াছি। অতএব এই সফল বিধি ইহার! 
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কোন্ শাস্ত্রে খুগ্ি্া পায় ডাহা ও ভবানিন।। আবার সাক্ষাতে তৎক্ষণাৎ তাহার দোষ 

গুণ যথাযধ যুক্তি সহকারে আহাদিগকে বুঝ।ইয। দিতে ধাইলে তাহারা উপহাম 
করিয়। উড়াইয়া দিয়] থাকে এবং যেন উহ! তাহাদিগেন্র নিকট অগ্রাহ বলিয়াই 
বিবেচিত হুক়্ এই ভা তাহার! প্রকাশ করিতে চেষ্টা পার়। অব কতকগুলি 
লোক আবার উক্ত পরাযশ সাদরে গ্রহণ করিয়া, শ্বকৃত অপরাধের জন্য কম 

প্রার্থনা ও করিয়া থাকে । কিন্তু এইরূপ লোকের সংখ্যা অতি অই দেখাধাগ়। 
আজ কাল বারইয়ারি পুজায় ও অনেক গজদ দেখিতে পাওয়া ঘাত্ব। 

বারইঘ়ারি কাণ্ডের পাগাগণ দেবতার পুজার আয়োজনে যত আগ্রহ প্রকাশ না 

করে, ততোধিক তাহার্দিগের নীচ তাখাল! প্রভৃতির আল্দোৎসব সম্পাদনের 

জন্যই হইব থাকে। বাই নাচ, খেমট! নাত, যাত্রা, থিশ্নেটার প্রভৃতিতে 
যত টাকা ব্য করিয়া থাকে, বোঁধ হয় সাহার শতাংশের একাংশ ও দেবতার 
পূজাদিতে ৰা দীন হুঃখীদিগের ছুঃখ মোচনের জন্য কাক্গালী স্োজন হা দরিদ 
নারায়ণের লেবার ব্যয্িত হয় না। এই সকল ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া ফি 

বুদ্ধিতে পারা যায় ন| যে, ইহান্না আমোদ আহ্নাগেই অধিকতর অনুরাগী 

ছুইয়৷ গড়িয়াছে? এই সকল অন্বঃসার শুনা হৃদয় হীন ব্যক্তিগণ বারইয়ারি 
প্রন্তিম! পুজায় জন্য কোন স্থামে একমান ছুইমাস এমন কি।তিন চারিমাগ পর্ধযস্ 

কেবল মাত্র একটা ঢাক ও এক কীলী অথব! কেধল মাত্র কাসর ঘণ্ট। লাগাইয়া 

রাখে; কিন্তু বিসর্ভ্বলের দিন ইংরাপ্ী বাজন।, জগ্নচাক কাড়ানাকুড়া। বাই নাচ, 
খেমূট নাচ রঙ্গ তামাস! প্রভৃতির আয্বোজনে প্রচুর অর্থ ব্য করিঘা। শেষে 

মেই জোপার প্রাঙমা নদীজলে নিমজ্জিত করিয়া) পরমানন্দ অনুত্ভব করিয়া 

থাকে। ঘেন ইহার! ইহাতেই চতুর্ঘর্স লান্ত কয়ে। . অতঞব বলিতে পারিন। 
কি যে, ইহার] পৃ! করিতে তারদা; কিন্তু বি্্দ্রন করিতেই অদ্ভিলাধী ও 
কেবল মাত্র পোকতঃ পুজার তান মাত্র করির1, অজ নর নারীর নিকট হইতে 
প্রথামী আদার করিয়া থাকে? তাহার পর আর একটী কথ। এই ঘে, কাম্য 
পূজায় অর্থাৎ হুর্গ। পুজা, কালী পুজা, জগন্ধাত্রী পূজা, কার্তিক পুজা, লরদ্তী 

ৃঙগা প্রতি পূজায় হিমর্জনের ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়। বায়। মন্বংসর পদে 
আবার আমিযার জন্য অনুরোধ করিয়া, বিধায় দিষার ব্যবস্থাও “দধিতে খাওয়া 
বায যথা ২স্ 
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"গম্চ গচ্ছ মহাদেবি! গচ্ছছ্ছবি! যদৃজ্হয়।। 

সঙ্গৎসরে ব্যগ্ধীতে তু পুনর/গমনায় চ ৪” 

অঙাৎ) হে মহাতোবি! তুমি এক্ষণে গমন কর, গমন কর) হে দ্বেবি। 

্গণে বাচ্ছা গমন কর। কিন্তু সম্মংসর পরি আবার আগমন করিও । এই 

বলিয়া, তত-যাধক সঙ্গল নর়লে বার প্রাণে যাকে বিদাগ্ দিয়া থাকেন। 

ক্ষখিন মাগে শয়ৎকালে যে দুগা পুক্জা হইন্া থাকে, সেই পুজার গয়ং 

দশরথাক্খুত জীরামচন্ত্র বাধণ-লপার্থ বর গ্রতণাস্তে দেবীকে জী বলিয়া বিবাখ 

িগাছিলেন। তাই আজ পরত গাওকাফারগণ উক্ত দর্গী পুঙ্জায় ব্জিয়ার 

দিন শব প্ব শঞ্জিকায “জীরাযচলের বিস্বোংমব" বলিয়া উচ্বেখ ক্রিয়া থাকেন। 

কিত্ত সেই প্ীরাম্তন্্ের বা লী;ক্চলোর লীলা বিগ্রহ নিশ্মীণ করাইয়া বার- 

ইয়ারি উপপক্ষে আবাহন করনানম্তর তিন চারি মাস পুজা করিয়া, শেষে 

বিসক্জীন করিষার ধ্যবস্কা কোন্ শাস্ত্রে আছে। তাহা কি ডক্তবারয়য়!রির 

গাগ্াগণ আমান বলিয়া দিতে পারেন 1 এইকপ বারইয়ারির মধ্যে সাা- 

গাহ্ির রামরাজ। পুগ্ধা। বিশেষ উল্লেখ যোগ্য । বছুক্কান। হইতে উক্ত বাম্বা। 

পুজার অনুষ্ঠান আাত্রাগাছীণতে হটয়া আসিতেছে । প্রা পীচ বৎষ্র পুর্কো 

'একৰার আমি তথায় উপস্থিত হইয়া, ীরামচঙ্গের মুদ্ধি বিসর্ভন না আয়া, 

ভিরুকাছের জন্য তাহাকে রাখিয়া দিয়া, লাক্জাগাছীকে থিষ্ভীয় অযোধ্য। পরীত্তে 

পরিনত করিতে অনুরোধ করিগ্লাছিলাম। তখন প্রতিবংসর বৈশাখী পুছিমা 
ভিধিতে শীরামচ্ছের পুজা আর্ত হইত ও ক্রমাদস্বে চারিমাস ক্কাল প্রতিমা 

বাধিত দিয়া, নাচ তামাসাদি অমোগের চুড়ান্ত করিয়া, মহামমাল্পোহের সহিত 

শাঙ্গা জলে হিসভ্জীন করা হুইত। সেথায় আমি উক্ত প্রতিম] পুর্ধা বৈশাখী 

পূর্ণিমায় লা করিম জীরামচক্তরের জন্মতিধি রামনধমী তিথিতে করা! উঁচিগ 

এমতও প্রাফাশ করিষ্জাছিগাম। আর বাকৃসাড়ায় যাইয়া, নষন!ুরী কুপ্জয়ে অবস্থিত 
জী হ্ীরাধাকুফের মুগলমুর্তিও বারমাস 'রাধিধার জন্থ অনুরোধ করিয়াছিলাম। 
আর যাবন্চজ্জ দিবাধরো উক্ত মুর্তি প্রস্তর হবার নির্শাগ করাইয়া, প্রতিষ্ঠা 
করিঘায় পঝানর্শ দিধা আলির।ছিঙ্গাম। : অর্থাৎ সাত্রাগাস্বীকে দ্বিতীয় অষোধ্য 

ও বাকঙাড়াকে দ্বিতীয় বৃন্দাবন তীর্সে পরিণত করিবার জন। পূর্বোক্ত খুকি 
." প্রদর্শন পূর্বক পরামর্শ প্রদান করিয়াছিপাম। অন্যান্য-স্থানেও যেশনে যেখানে 
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মূ্শী দেব দবা খুঁত বারমান অধিষ্টত আছেন, তত্তৎ স্থানও তাহদিগের পাষাণ- 

মধী মৃত্তি স্থাপনার উপদেশ প্রদান করিস়াহিপাম। কিন্ত আমার সেই সকল 

উপদেশ অন্য কোধাও কাধ্যে পরিণত না হহগেও, শিবপুরে ত্রহ্মাময়ী দেখার ও 

খুরুটে পঞ্চানন ঠাকুরের পাষাথ ময়ী মুত প্রতি কাধ্য সম্পাদিত হইয়। গিয়াছে 

দেখিয়। আনন্দানুভব করিলাম। আর সাতহ্রাগাহ্াতে আমার বন্ধুবর্গ রাম 

চোর ও সীতাদেবী প্রভৃতির গ1বাণমধী প্রতিমুত্তি গঠন করাইয়া স্থাপনা না 

করিপেও, আদ্গ ঠিন ব্সর কাপ তাহারা রামনবমী তিখিতে আর।মচলের 

আহ্ধ।ন করিতেছেন দেখিদা, আনন্দিত হইলাম বটে? কিন্তু পাধাণময়ী প্রতি 

এত্তি চিরকাগের জন্য উক্ত রামনবমী তিথিতে প্রতিষ্ঠা করিলে পরমানন্দ খাভ 

করিতাম। যেবৎপর খাম উক্ত প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিজম, সেই ব.গর 

স্রীয়ামচ শ্রকে ছ॥ মাস কাল রাখিয়। আশ্বিন মাষের প্রথমে বিসঙ্ভুন করা 

হইঞাছিলু। সে বখ্সর দেখিয়াঞিগাম যে, উক্ত ছববমাস কাল, ধমতাৰেই 

যাঙী সমাগম হইয়াছি্গ এবং €য সকল দোকানদার মাদিক ২৭০।২৫০ টাকা 

»াবে খাঞজন। দিঞা, দোকান বরিয়] থাকে, তাহারাও সজল নধনে আমার সমক্ষে 

ব|ল:1ছিল যে, ঘি বারমান শ্রীরামচন্্র এখানে রাজা হইয়া বমিয়া থাকেন, 

'্তবে আমরাও বাধমাম উক্ত ,হায়ে খাজনা দি, আরামচন্ত্ররে ও সীতাদেবীর 

পদতলে বিয়া থাকিতে পরি। ইহা হইতেই নিত্য যাতী সংখ্যা অনুমান কর। 

থায়। তখ!পি সেবার বামবাজা প্রতিম। আন মানে বিষঞ্জন হইয়াছলেন। 

যাহা হউক এঝর আবার আমি গত শ্রাবণ মাষে রামরাজ। বিমভ্ভ্রনের তিন 

দিন পূর্বে বৃহস্পতিধারধুক্ত একাদশী তিথিতে সীত্রাগাহীতে উপস্থিত 

হয়া, পুনর্ধ্বার উপ্ত প্রপ্তাব উখ্াপ্ন করিয়।ছিলাম। এবার পুরো হিতরূপে 

আমার বাণ্য বন্ধু শ্রীযুক্ত হরিপদ শিরোমণিকে দেখিতে পাই নাই। এবার 

তাহার খুল্লতাত ভ্রাতা পুরোহিত ছিলেন। তাহার কয়েকটা অসন্তোষজনক 
করধ্য দেখিয়াই আমি পুর্বাবং আবাহন বিসর্জনের ব্যাথ্যা দ্বারা রামরাজ। 

অতিথুত্তি বারমাস রাণিবার যুক্তি প্রদর্শন কৰিয়ছিলাম | সে দিনও প্রায় পাচ 

শতাধিক নর নারীর ম'্তুখে আমার এ সকল অকাট্য যুক্তি প্রদর্শিত হই়াছিণ। 

অমি সে সকল যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছিলাম, তন্মধ্যে আম।র প্রধান যুক্তি এই 

থে, প্রকৃত ভক্ত বিসর্জন দিতে পাঝেন না, বরং চিরকাজের জন্য সেবা কঞিতে 
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চাম। বিশেধতঃ জরামচশ্রেরযখন জঙ্গিদারী আছে ও তাহার স্থায়ী খর বাড়ী 

প্রভৃতি বিদ্যমান রহিয়াছে এবং তাহার নামে ব্ছেল নাগপুর রেল ওরে কোম্পানি 
“্রামরাজাতালা" ষ্টেশন স্থায়ী ভাবে স্থাপন হরিয়াছেন, ওখন তাহাকে স্থায়ী না 

' করিয়া, অস্থায়ী গ্াবে তাহার উপাসনা! কর! হইতেছে কেন? তাহার গর 
ভগবানের মুর্তি বিসর্জন করিধার নিয়ম নাই। অতএব সে নিয়মেব ব্যতিক্রম 
করিবার কারণ কি? গণ্ড তিন বৎসর পুর্ষ্ে আমি লোক পরম্পরায় বলিয়া- 

ছিলাম যে, রামরাজা বিসর্ভন করিও ন!। কিন্তু আমার বাক্য অবহেলা! 

করিয়া, যে রাত্রে জীরামচন্তরের মূর্তি বিসঞ্্জন কর! হইয়াছিল, সেই রাত্রেই 
আমি বলিপ়াছিলাম যে, তোমাদের প্রাণের ঠাকুরকে জলে চুবাইব] তোমর। 

যেমন চিত্ত প্রদাদ লাভ করিলে, এইবার ইনি তেমনই তো!" 

দিগ্নকে মহাগ্রলরে নমুনা দেখাইয়া ধিবেন। আর সেই ব্ান্রে বর্ষাতেই, 

হুগলী ও মেদিনীপুর জেল] ভ্ভীষণ জল প্লাবলের অসহ যন্ত্রণা সহ করিতে বাধ্য 

হইয়াছিগ। এবারও আমি বলিয়৷ যাইতেছি যে, যদি তোমর] আমার কথা 
অবহেগ] করিয়া, এই সোণার প্রতিমা জলম্মাৎ কর, তবে এবারও সেইরূপ 
ভীষণ জঙলপ্লাবনের এমন কি অযোধ্যাধিপতির খান অযোধ্যগমন পথেও উহা .সঙ্থ 
করিতে হইবে! এবার গঙ্গা, যমুনা, সরদ্বতী গোদাবরী, নর্ব্দা, লিদ্কু, কাবেরম 
প্রভৃতি বতর নদ্বনণী ভীবণ বন্যায় উজান বহিবে। অধিকত্ত আমি যে, সকল 
কথ। বলিতেছি, সে সকল কথ যে, আমার কথা নহে; পরন্ত এ আ্ররামচন্ত্রেরই 
মনোভাব আবার মুখ দিয় ব্যক্ত হইতেছে, তাহ এইপানেহ সেই বিস্নের 
দিনহ, দেব তুর্ঘটন। ছ্বার। উনি বুঝহয়া দিবেন। আমি উদ্ভাদিগের সাক্ষাতে 

দড়াইয়া) জোর করিয়া ইহা ব্লতেছি' আর আমি যাহা বলিতেছি, তাহ! 

যদ উহাদগের হচ্ছার বিরুদ্ধ হয়, তবে উহারা আমার বাকৃশক্তি রোধ করিয়া 

দেখাইয়া দিউন। আর যদ্দি তাহা ন! হয়, তবে বুঝিতে হইবে যে, ইচ্ছামগ় 

নারায়ণ আমার মুখ দিয়াই আজ উহার ইচ্ছা ব্যক্ত করিতেছেন । এইরূপ 

তাবে আথার বক্তব্য শেষ হইলে সঃলেই একবাক্যে আমার যুক্তি গুলি সমর্থন 

করিলেন, বটে; কিন্তু পাষাণমধী মুর্তি গঠন করিতে অনেক খরচ পড়িবে এই 

কারণ প্রদর্শন করিলেন। আমি তাহাও তাহাদিগকে বুঝাইয় দিলাম যে, এই 

ৃম্বী মুর্তি, ১২ বংসর রাখিয়। কি, গ্রতিবংসর প্রতিমা নিশ্বণের উদ্ধত কার্থ 
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ও দ্বাদশ বৎসরের জমিদার আয় হইতে অনাঙ্জাসে পাধাপণময়ী মুতি নির্বাণ 

করাইয়া ১২ বতলর পরে এই মৃত্তি বিসর্জন করিয়া, যাবচ্চন্ত্র দিবাকর মেই 
পাধাণময়ী মূর্তি স্থাপন] করিলেই চলিতে পান্িবে। তখন একরপ সকলেই 

নীরব হইলেন। আমি আরও একটা যুক্তি প্রদর্শন করিলাম যে, যে ব্রাহ্মণ নিত্য 

হোম করেন, তাহাকে লাগ্সিক ব্রাহ্মণ যলে। এইরূপ ব্রাক্ষণের সংখ্যা যত 

বাড়িবে তন্তই আমাদিগের সমাজের মঙ্গল হইবে । আজ কাল এই সফলের 

অভাব হইয়াছে ঘলিপ়াই ত আমর! নানাধিধখ অত্তাব অনুভব করিতেছি। 

লায়েস্ত। থার আমলে এই পৃথিবীই আমাদিগকে প্রচুর শন্যাদি যোগা ইয়াদ্িণেন। 

তখন ৮/* মন ধান্য ১২ টাকায় পাওয়া যাইত। আর আজ ৮২ টাক! ৯২ 
টাক। মন হারে চাউপ বিক্রিয় হছুইতেছে। গান্ধী অঙ্পহুপ্ধীধতী হুইয়াছেন। 

এইরূপ ও অন্যরূপ, মানারপ পরিবর্তন খ্ষটয়াছে কেবল যড্িক ব্রাঙ্গণের 
অত্তাবে। . অতএব শ্রীরামচশ্রের পুজা উপলক্ষে ঘি সাত্রাগাছীতে এইরূপ 

একটা সাগিক ব্রাঙ্গণও তৈয়ারি হয়. তাহাও কি সাত্রাগাছী সমাজের মনের 

বিষয় নছে ৯ এইবার সকলেই নীরব হইঙ্গেন। এইরূপ ভাবে সেদিন আমি 

সশস্রাগান্থীতে আমার বক্তব্য শেষ করিয়া, চঙ্গিয়া আমিলাম। অনস্তর রবিঝাবে 

বিসর্জনের ব্যাপার অবলোকন করিবার জন্য হাওড়ার বড় রাস্তায় আমার 

পরিচিত পুলিশ কর্মচানীদিগের সহিত একত্রে রাময়াজ৷ প্রতিমার আগমন 

প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। সন্ধ্যার পরে বৈদ্যুতিক আলোক জলিয়া উঠিলে, 

প্রতিমা আলির উপর্ন্থত হুইল। এবার ইংয়াজী বাজনা, অসংখ্য জয়টাক, 

কাড়া নাকৃড়া, বাইনাচ, খেমট। নাচ প্রভৃতে। নয়ন গরোচর হইলই না, অধিকস্ত 

একটী আলে পর্যন্তও প্রতিমার সম্মুখে দেখিলাম নাঁ। কেবল মাত্র কয়েকটা 
টাক ও কামী এবং এক দ্বল ঝালক হারমোনিয়ম প্রভৃতি সহযোগে গান করিতে 

করিতে যাইতে ছিল। আর গত বৎসরের কাগজের হাতী উঠ, রেলগাড়ী 
প্রভৃতি ও বাঙ্গালমাবিদ্িগের অভিনয়রূপ শোস্তা যাত্রা বাহির করা হইয়াছিগ, 
প্রতিমার যে স্থানে ব্রহ্মার আন, সেই স্থানের উপরিভাগ একেবারে ভগ্ন 
হইস্জ গরিয়াছিল। প্রতিমা, খানি বাকিরা চুরিয়া গিয়াছিল। অঙ্ঃপর অন্ধকারের 
ভিতর দিয়। কেধণ আন্র ইলেছি, ক লাইটের লাহায্যে নগর সহর অন্ধকার করিয়! 

জীয়াধচত্র লীতাদেহীর সহিত সপাধদ গঙ্গাতীরে উপনীত হইলেন। আমিও 
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চচ্ষের জলে বুক ভাগাইয়া, এত আর দেখিতে এনা, পরয়। আশ্রমে শ্রত্যাবন 

করিলাম। পরে বিলম্বের ও প্রতিম। ভগ্ন হইবার কারণ জানিতে পারিলাম যে, 

প্রতিমা, গৃহ্র বাহির হইবার পরে ঠাকুর বাটার নিকটেই গাড়ীর চা এরপ 

বসিয়া গিয়ছিণ ষে, বেলা টা হইতে €টা গরধযস্ত অভিকষ্টে অনেক চেষ্টা 

গর চাকা উত্তোলিত হইয়াছল1 অর্থাৎ শ্রীরামচন্ত্র হাতে হাতে এই অথনের 

বাক্য সফল করিয়া, তাহার ইচ্ছ! বুঝাইয়া দিয়াছিলেন | যাহা হউক এবার 

যে, মহাসমারোহের সহিত বিসক্জরন ন। করিয়া, শোকে মুহমানাবন্বায প্রতিম 

বিসজ্জিত হইয়াছিল, ইহাতে আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি। অতঃগর চিরকালের জন্য 

পাষ।ণময়া মুন্তি স্থাপনা কালেই পরমানন্দ লা করিব। 

প্রিয় পাঠকগণ! এখন কি বলিতে পারিনা! যে, আপ্কাল লোকের প্রবৃত্তির 

শ্রোতঃ বিসজ্্রনের দিকে প্রবাহিত হইতেছে? এপিকে একপক্ষ অতীত হংতে 
লা হইতেই কাশী, মুজাপুর, গাট.না, এলাহা বাদ, দ্বারভাঙ্গা, মতিহারী, মোগাফর" 

পুর, বালয়া, জঙ্গাহ গুড়ি, ফরিদপুর, গ্রিপুবা প্রভৃতি বন্ততর স্থানের লেক 

ভীষণ গলগ্রীবনে কণ্ঠ পাইল।, রামরাঞ্জা বিয়ার. পরক্ষণ হইতেই এবখ্ধর 

অমগ্র ভারত জুড়িরা শ্রবুগ বারি বর্ধণে গা যমুন! প্রভৃতি বহুতর নদন্দী 

উঞ্জান বহিয়া গেল। এবার হরিদ্বার হইতেই যুক্ত প্রদেশ ও উত্তর পশ্চিমচণে 

বন্টার অ।বর্তাব হহজা। এই প্রবল বারি বর্ষণের পুব্রে আমি আবাব এলয় 

সদৃশ ভীষণ জগাবন স্বপ্নে দর্শন করিয়া, তিন বংসর পুর্কের স্বপ্ন সত্য হওয়ায় 
আধারণকে যতরক করিবার ছগ্ত এবারও উক্ত স্বপ্ন বৃত্তান্ত গনসাধারণের নিকট 
প্রকাশ করিলে, কেছ কেছ বিশেষতঃ কম্মযোগ প্রেমের ম্যানেজার শ্রীযুক্ত 

জনেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ, আমার অত্ত্ত শ্লেম্মা হইৰে এইরূপ বৈজ্ঞানিক 

যুক্তি এদশন করিয়াছলেন।  তহুত্তরে আমি বণিয়া(ছল।ম যে, মেবারও আমার 

 শ্লেম্ব। হয় নাই, এবারও আমার শ্নেম্থা হইবেনা। পরন্ধ য[ত। বঙ্গমতীরই 

শ্নেম্মা হইবে ইহা দক্লেই দেখিতে পাইবেন। আমার স্বপ্ন কখনও মিথ্য। হর 

না, বলিয়া আমি ইহ! অটল বিশ্বাসের সহিত ঘোষণা করিতেছি । এন বোধ 

হয় আমার সেই মুক্ হিতৈষী বন্ধুগণ, বুঝিতে পারিয়াছেন যে, আমি যাহা 

বণিয়াছিগাম, অথবা শীরামচন্দর আমার মুখ দিয়! বাছা ঝলিয়াছিলেন, তাহা বর্ণে 

ঘর্বে সত্য হইয়াছে ।. অধিকন্ত গত ৫ই “আরিন্র প্রবল ঝড়ে সর্বত্র. সকলের 
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কতই ক্ষতি হইয়াছে। তাই ধলি এখনও কি তোমারিগের চৈতন্য হইবেন! ? 
তোমাদিগের কর্তব্য কি, তাহা কি তোমরা এধনও নির্ারগ করিত শিক্ষা 

করিবে না? এখনও কি সকলে .আবাহন ত্যাগ করিয়া বিসর্জন করিতেই 

শিথিবে? এখন দেখ দেখি সমগ্র গত বিসর্জনের পথে দাড়াইয়াছে কি না? 
তাহ ধলিতেছিলাম,--“আবাহন কি বিসর্জন % অগমিত্তি। 

«গোপাল 1” 
মাধুধ্যের ব্রিধাঁর! । 

(নাঁম-রূপ-ভাব) 

(লেখক-_শ্রীযুক্ত রসিক লাল দে। 

ক 

আজি, গোপালের নাম বড় ভাল লাগে। 

নামে শুধা ঝরে, নামে মধু ঝরে, নামে কত ভাঁবহাদে জে ্ 

শবীকৃষ্ণের অষ্ট-শতোত্তরু নাম 

সকাঁপ পূসাল, সবি প্রাণারাম, 

গে'পাল এ নাষ। আনন্োর ধাম, 

শোভা পায় পুরোতাগে 
পপি ০২ শপ ০০৯ শি শ০০৭ "উপ পপ পাপা পা ০৮৮ পাপা পা পপ জা পিক সপ ৬ পপ ৩ জি 

* * ভর্কি-পাঠকগণের সুপরিচিত হু প্রসিদ্ধ তক্ত-কবি শীমুক্ত রসিক পা. 

(হাঁশঘ, জের রাখাল-কূপী গোপাল নামক শিশু-পুত্র-বিয়োগে, শোকাকুল-চিত্তে 

ঃয়েকটা অতি উপাদেয় গীত'কিতা লিখিয়াছেন, প্রত্যেক কবিতাই, নি্য- 
গাপালের সহিত সংযুক্ত থাকাধ়, ভক্ত মাত্রেরই উহা পরম আস্মাদ্য বন্য 

চইয়াছে। ভক্ত-করিব পবিত্র হদয়ের উচ্ছাপময়ী কবিতাগুলি আমব্রা প্রকাশ- 

'যাঁগ্য মনে করিয়াছি । অদ্য একটা কবিতা পাঠক-মগুলীকে উপহার প্রদান 

পরলাম ক্ুমে ক্রমে “গোগাণের" প্রকট মৃত্তি, "ভর্তির" জীনঙ্গে বিওসিত 
দধিতে পাইবেন । (সম্পাদক) | 

১) 
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গোপালের নামে এত মু আছে, 

জনিনু, বুঝিস, মরণের পাছে 

শব-ভাগাবের .অপরূগ ছাচে,, 

গড়া তনু, অনুরাগে । 

গোপালের নামে গোপালের কূপ, 

ফুটে ছিয়৷ মাঝে অতি অপরূপ, 

লাবণ্যের ছবি, রসের স্বরূপ, 

শ্তির প্রপোবৈসহ” সম লাগে। 

হইলে গোঁপীল নাম উচ্চারিত, 

নিত্য গোপালের রূপ উন্দীপিত, 

হই বিচিত্র ভাবের প্রবাহে গলিত; 

(ফুটে) কি চিত্র, ভ্রিধার] যোগে। 

গ্রীখুস্তির আত্মকথা । 
(পূর্ব প্রকাশিতের পর) 

স্১0শ 

সত্যি, মিথ্যে তগবান জাঙগেন, তবে শুনেছি তধন থেকেই হি্দু ধনীগণে, 
মধ্যে ধারা, ওমরা, আমিব্ শ্রেণীর লোক ছিলেন তাদের মধ্যে কণতকগুণ 
বিশেষ উল্লেখ যোগ্য পাপ-প্রথা প্রবেশ ক'রেছিল। - ইতিহাসের ছেঁড়া পাত 
থেকে জানা যাঁয়, যে কোনও কারণেই হউক (অর্থাং) ভয়ে হোক বা! নজী। 
দেখে হোক প্রায় এই সময় 'হইতেই নারীর অবরোধ প্রখা হিন্দু সমাজে আসে 
যদিও শাস্ত্রে, কারণ হিসাধে ব্যাক্তি ধিশেষের প্রতি একাধিক স্ত্রী গ্রহণের আদে' 
আছে) তবু তাহার অবাধ প্রচলন ছিলনা । কিন্ত ক্রমে মুসলমানদের দৃষ্টা 

ধনী হইলেই একাধিক স্ত্রী বিষাহ ব! অর্ধ বিবাহ কর! এবং পুরবাপিনীদিগ্ে 
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কঠিন অবরোধ করিয়া রাখা, সমর, এবং ওমুরাই চালের চিছু খরূপ চলিং 
হাল। তারপর হ'লো হুশ্তরিত্রতায় শ্লা্া। যে যতটা দেখাইতে পারিত সে 
সমাজে ততটা বাহাহুর । এমন কি কেহ কেহ বলেন, সে সময়কার অধিকাংশ 

কাব্যও বিশুদ্ধ রুচি সঙ্গত নহে”। সে সময় থেকেই তন্ত্রের মধ্য দিয়া ইন্সিয়া- 

স্তি ধর্খের নাম ধরির। প্রকাশ পাইতে লাগিল । 

তারপর ধনীগণ নবাবধিগের অত্যাচার হইতে বাঁচিবার চেষ্টায়, তোষাযোদ, 

আত্মভাব গোপন এবং প্রবঞ্চন! করিতে সর্বদাই বাধ্য হইতেন। ত্বাহার ফলে 

সমাজে তোষামোদজীবিতা আত্মব্মা ও প্রবর্ণপরতা বেশ সজীৰ ভাৰে 

গ্রমারিত হইতে থাকে । | 

দূর হোক গে ছাই কি বল্তে ছ্রিলাম, আর কি বল্তে লেগেছি একেই 
বলে “ধান্ ভাঙ্গতে শীবের গীত” আমাকে বাপু তোমৃর! 'ছাড়।ন' দ্বাও। এই 

অপদার্থ বৃদ্ধকে লইয়া কেন ঝল্ খলি'তে পড়ে ঝগড়া বাধাবে? হ্যাকি 

বলছিলাম ? তারপর ত্রত' ব্যাপার। রাষ্ট্র হ'ল ফৌজজ আদ্ছে। 

কিন্তু ধার জন্যে আস্ছে তিনি তখন কি করছেন জান? তিনি তখন-_. 

পনির্ভয়ে বেড়ান মহাপ্রভু বিশ্বস্ত । 
্ 

ত্রিভূবনে অদ্বিতীয় মদন হুন্দর ॥ 
রঃ & 

মুক্তি যেহয় তারা দেখিতে হরিষ। 

দয়াময় নিজ ভক্তগণের হ্ৃণয়ের স্কাব বুকিলেন। একদিন ভাবাবেশে 

"মুগ সেই" রবে চিৎকার করিয়া, হস্কার ছাড়িয়া শ্রীবাষের বাড়ীর দিকে 

ছুটিলেন। | 

শ্রীবান তখন, ঠাকুর খরে নৃনিংহ দেবের পুজা কর্ছিলেন। ওরে বাপরে !! 
প্রভু একেবারে ঈরজায় োড়। পায়ের লাতি মেরে দরজা ভেঙ্জে ছড় মুড় ক'রে 

গিয়ে সিংহাষনে বসে বললেন্- 

"ক করিদ্ শ্রীব।সিয়া--- 

কাহারে বা পুজিস্ করিস্ কার ধ্যাপ? 

যাহারে পুিন্ তারে দ্যাখ, বিদ্যমান।" 
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পণ্ডিত চোকু চেয়ে দেখলেন সাক্ষাৎ নৃদিখহদেব সিংহাললে বসিয়া মনত 
সিংহ গঞ্জনে বলিতেছেন _- 

গ + আরে আীনিবাল। 

এতদিন না জানস আমার প্রকাশ। 

তোর উচ্চ নৎগ্বীন্তনে নাঢ়ার হক্ারে। 

ছাড়ি বৈকি আইল আকা গরিকরে॥ 
ক ৬ ঈ. 

সাধু উদ্দারিমু ছু বিলাশিমু সব 

তোর কিছু চিত্ত) নাই, গড় মোর স্ব।” 

আজ্ঞা শ্রবণ করিয়া শ্রীবাগ পরত, প্রেম পুলকিত অঙ্গে, যুক্ত করে, আনন্দ- 

ধারায় সিক্ত হইয়! দয়াময় প্রড়ূর দুটা শ্রীচরণ মন্্কে ধারণ করিলেন । 

আর একা ধাসা খাবে মেবক ভাবে একেবারে পিজেকে তডুর পদে 

লুটাইয় দিয়া, অটল অচন খির বিখাস খবরে বলিলেন - 

উঞ্জাবতংস গারপি্ঠপসন্ খায়। 

বন্যএঅজে কবল বেত্র বিষাণ বেখু 

লক্ষমত্রিয়ে মৃদুপদে পশ্ডপামজায় ॥"। 

এদিকে যখন এই ব্যাপার। তখন কিন্তু আর এক কাণ্ডের সুচনা । কি 
হ'ল? শ্রীপাদ নিত্যানন্দের সহিত মহাপ্রভুর মিলন। এই সময়ে গেইট। 
হয়। আজ কাল সমস্ত ভক্তগণকে লইয়া! জীগ্রভী নদীয়ার বেশ '্ানন্দে 
আছেন। কেবল যা' এক্টু কষ্ট পাদ নিত্যানন্দের বিরহে। 

এই স্থানে বলে রাধি শ্রীপাদ নিত্যানন্দ হচ্ছেন আীক্ণের দ্বিতীয় খ্বরগ 
মহাসক্কর্ষণ বৃদ্ধাবনের শরীবলরাম; সুতরাং শ্রীপাদ, আমার প্রভুর দাদা। 
তা না ছ'পে আগা গোড়ার কৈফিয়ং মিল হয় কি?. অবধৃত প্রভু, বীর 
ভূমের এক চাকা গ্রামে শ্ীহাড়াই পণ্ডিত মহাশয়ের এবং মাতা পদ্ম।বতীর 

ত্যৈ পুত্ররূপে অবতীর্ণ হল। | 
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আমার প্রভুর অঞ্জ দাদ] বধঞজপ অন্যাসী হয়ে যখন তীর্থ ভ্রমণ করেন 

ইঙ্টারা এক সঙ্গে, গণ, কাশী প্রয়াগ, দা়াবতী, রজনাথ মেতুবদ্ধ, প্রভৃতি নান! 

তার্থ ভ্রমণ করেন । | 

শেষকাণে নাকি বিশ্বরূণ দাদ! নিত্যানন্দ অবধৃত মহাশয়ের দেহে 
চান হন। তবে মোট কথ! আমার নিমাই চাদ প্রভু চিরদনই যে ওঁকে 

দাদা বলে এসেছেন, তাহা আমি বেশ জোর কারে বল্ছি। হা! তারপর 

আপদ দিন কতক আধা €নাবনে ধুহিলেন। সেখান থেকে “কৃষ্ণ কুক” 

ধনে কেঁদে টে। টা ছুট একেবারে এনে হাজীর শ্রীনবীপে শরীনন্দন আচ!ধ্যের 
খুহে। এ মব খীপার কথা পণলাময়ই জানেন। এর মধ্যে একদিন প্রভু 

ব?ঝাম ভাবে বলেছিলেন) | 

“আর ভাই হুই তিন দিনের ভিতরে 

কোন মহাএুরব এক আ[িবে এথারে।” 

তারপর দিন শয়ৎ প্রভু, সপাধদ, নন্দন আচার্ধের গৃহে উপদ্থিত। 

দেখণেন, ৩৪।:৫ বংসর বয়ক্রম, নীল বস্তু পরিহিত এক পরম গতর মন্ন্যাপী 
গহাগ্য বনে বসিয়। আছেন। ছুইঞন দুইজনের দিকে খাঁনক চেয়েই 

বাহলেন। পরে শ্রীগাণ ণল্্খেন “কা কা কানায়ে নাকি তুহয়ে।' 

বস্ মিলন হয়ে গেল। 

"নিতাই নিমাই ছুই ভাই 

একে অনা ভেদ নাহ।” 

জগতে প্রেম-ধন্যার বান বড় গোর ভ্রোতে বহিবার সুত্রপাত হইল) 
ভাগবাসা, প্রেম, ভক্তি, জ্ঞানও জ্ঞানীকে ভামাইয়! ডুবাইয়া, আইল করিয়া? 

নিগ্জ ক্রোড়ে তুলিয়া লইতে টপিল। কিবল্ছ? ভালবাসা, প্রেম, ভক্তি, 
ও সৰ আবারপ্রভুব কথা বল্তে গিয়ে, ধর্ম কথা আলোচন। করতে গিয়ে বল 
কেন? বটে!! | 

জান কি? ভালবাসাই এই কাটাখের! সংসারের মধ্যে একমাত্র উৎকৃষ্ট 
বন্ত); এ গ্রিনিষটাই, ভগবান্রে অতিথযার দান। কিন্ত অভাগা আমরা, 
এই জিনি্ষট। নিয়েই, এই র্মের মন্দাকিনী ধার! নিরিহ অবাধে স্বার্থ, বদলের 
ব্যবষা চালাতে. কম করিব! 



৭০ ভক্তি । 1 ১৫শ বর্ষ-৩য়, দ্থ সংখ্যা ।' 
টিটি ১ | 

এত যে অপথ্যবহার, তবু কিন্তু এর, সঙ্জীধনী শক্তির কথা তুমি, আমি, 

সংসারের ছেলে, বুড়ো যুবো, সকলেই কিছু না কিছু মনে মর্খে বুঝি । 

অনুভবে, উৎকর্ষণে, ক্রমানুসারে, সকলই বুঝে, ভালবান বাদ দিলে, 
কিছুই থাকে না। পুরাণে, ইতিহাসে দৈনিক-জীবনে, সংসারের চারিদিকে 

চেয়ে দেখ, বুৰিবে জ্ঞানের ও জ্ঞানীর, শক্তি বা কতটুকু, আয় ভালবাসা, প্রেম 
তক্তিরই বা শক্তি কতটুকু। এই যে সংসারের বাধন গুলো এই যে জগতের 
গড় গড়ে চাকা» এট] চল্ছে জ্ঞানে ন1 প্রেমে, ? নিপের নিদধের বুকের ভিতর 

চেয়ে দেখ; দেখবে তোমাকে বাল্যকাল হইতে, কোন্ শক্তিতে পরিচালিত 

করিতেছে? তাহার মধ্যে কতটাই বা তর্কে, মীমাংসায় চলিতেছে আর 

কতটাই বা ভালবাসা, ভক্তি, প্রেমে চলিতেছে? বেশ বুঝবে জ্ঞান যেখানে 

খোঁড়া, ভালবাসা, প্রেম, ভক্তি, সেখানে বায়ুবেগে প্রধাবিত। স্ভালবাস। বিহনে 

শিশু, বালক, যুবা বুদ্ধ কেহই জীবন ধারণের ইচ্ছ। পরিপোষপ করিতে পারে 

না। এর অভাবে সব শুন্য, দব শুদ্ধ) সব মরু, সব হাহাকার। জান নাকি £ 

এই ভালবাসার, প্রেমের, ভক্তির, ক্ষুদ্রাদরপিক্ষুদ্র অংশের অভাবে নিরাশায় কত 

শত জীব অকালে চোকের জলে ভাদ্তে ভাস্তে চির বিদায় নিয়েছে! 
নিতেছে।! নেবে ॥! 

জ্ঞান, তর্ক, মীমাংসায় কেহ কি তাহাদের সে নিরাশ বেদন ঘুচাইয়া 

তাহাদের ধরিঘা রাখিতে পারিয়াঞ্ধে মা পারে? এই ভাব থেকেই নিমগ্ন 

ভাবের স্থ্ঠি। সেখানে আত্মবোধ ক্রুমে হীন হয়ে, কেবল থাকে "দে”। 
"সে? মুন্দধর) “মে” সৌন্দধ্য জগত্ডের আর কিছুকে আছে বলিয়া জানিতে 

পারে না। জগতের আর পমভ্তই তখন তাহার সেই “সের কাছে যেন লীন 

হয়| ভালবাসা, বা প্রেমের এই শক্তি, জ্ঞান বা জ্ঞানী কখনই অনুভবে 
আনিতে পারে না। ৮ | 

এই শক্কি ক্রমে কোথায় নিয়ে খায় জান? এই শক্তি নিয়ে যায় বিশ্ব- 
মঙ্জলকে, দারুণ ঝটকায়, উত্তালতরঙ্গে শবাশ্রয়ে, বিষধর আলিগনে চিন্তামণির 
কষাছে। এবং তার কাছ. থেকে সেই চির হুন্বর বৃদ্দাবনেধ চটুল হন্দর শ্যাম 
রাখাল বালকটির কাছে | বুঝীগে কিছু? প্রেমের গতি কোথায়? 



কার্তিক, অগ্রহায়ণ ১৩২২।], শ্রীখুস্তির আত্ম-কথ]। ৭১ 

অবশ্য "অদল বলের”* কাটা বনে সর্বদা আমর! এনিধি পাইনা । তবু 

ছিটে, ফাটা, ভাঙ্গা! যা' মিলে তা'ই মধুর) তা'ই হুন্নর। 

প্রকৃত খাট জিনিষ, প্রেম ; কিছু চায় না। তাঁর কাছে গণন! নাই। গণনা, 
হিসাবদারের, গণনা ব্যবসাদারের। "সে" যে পেয়েছ, তা'র মূলধন সর্বান্য 

বিসর্জন | তার কাছে "কেন" নাই। “কেন”? এই কথার উত্তর তালবাসা, 

প্রেম, ভক্তি, দিতে জানেনা ॥ প্রেম বলে, তাঁকে দেখতে চাই, কত যু কত 

বর্ষ দেখি আশা মিটেন1। কেন? .তা'ত জানিন!। 

প্রেম বলে আমার তাকে, চাইই চাই। সে জন্য দারিদ্রতা, মূর্খতা, ছুঃখের 
বোঝা, আহক কি ক্ষতি। আমি তাঁকে পাইবার জন্য সর্ব দুঃখ সার করিব। 

গৈরিক আন, ভেক আন, আমি জর্বন্থ ছাড়িব; ছাড়িবনা! তাকে। কেন? 
তা'ত জানিন।। | 

প্রেম বলে 'দিয়াছি:সং দিয়াছি। দেহ, মন, মান, লজ্জা ধন, জন, বিদ্যা, 

গৌরব, আত্মীয়, বন্ধু, বান্ধব, আসক্তি, রা সব দিয়াছি। কেন তা'ত 

জানিনা । 

প্রেম, বলে আমি কেবল তার চরণে মাথ। রাধিব। আর্মি তার। স্থতরাং 

'আমার আলাহিদা আর কি আছে? আমার দেহ আমার মন, আমার প্রাণ 

ইহাত' সবই তার! আমি আমার বলিক়্া.আর কিছু ভাবিতে পারি না, পারি 

কেবল তার পায়ে লুটাইতে, কীার্দিতে, আর বলিতে চাই "আমি তোমার" 

"আমি তোমার” 

দূর হোক গে ছাই, কি বলতে কি বল্ছি!! বৃদ্ধের শ্বভাবই এই। 
দ্বোহাই তোমাদের 7; গাল। গালি করিওনা। হ্থ্যা তার! পর, দ্িনকতক 
গ্রভূর খুব ভাবাবেশ হ'তে লাগলে! একদিন প্রভু করগেন কি, ভাবাবেশে বিষ 

সিংহাসনে বসে বল্লেন-_ 

"নাড়া চাহে মোর ঠাকুরাল ঘেখিবারে।” 

ছৈ হৈ কাণ্ড। বৃদ্ধ আচাধ্য স্ব নুরু করলেন। প্রভু ঠাণ্ডা ছয়ে 
বল্লেন -.* 

"তোমার সন্কল লাগি অবতীর্ণ আমি 

বিগ্তর আমার আরাধন কৈলে তুমি। 



৭২ ভত্তি। [১৫শ বর্ষ-৩র, হর্থ লত্ধযা। 

শুতিয়া আছিদু' ক্ষীয় নাগর ভিতরে 

নিদ্রা ডল যোর। তোর প্রেমের হঙ্কারে। 

চ %.. রং নব 

যে বৈষ্ণব দেধিতে ব্রন্মার্দি ভাবে মনে 

তোমা হৈতে তাহ! দেধিবেক সর্বজনে। 

কিছু বুঝলে কি? লীলা! লীল!!! 
ক্রমশঃ-. 

সী -.. 
(তরি) 

বাশীর আন্বান। 
(লেখক-শ্রীযুক্ত হরেন্্র কৃষ্ণ মিত্র কাব্যবিনোদ 1) 
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ধমুনার তীরে ধীরে--অতি ধীরে 

বাতিছে শ্যামের বাশী। 

বাশীরব শুনে গোপ বধৃগণে 

পরিল প্রেমের ফামি॥ 
সংসার ধরমে গৃহের করমে 

মন আর নাহি সরে।' | 

ধাশরীর তান ' গোপিকার গ্রাণ 

সতত বাকল করে॥ 

চির অবোধিনী সরল! গোপিনী 

ছল৷ কলা নাহি জানে। 

হে নিঠুর শ্যাম এই তব কাম, 
গোপিজনে মার প্র।ণে॥ 

তোমার চরণ. সরবস ধন, 
বিকায়েছে তব পায়। 

দেছে মলঃ প্রাণ গেছে কুলমান 
রাখ গেপিজনে রায় ॥ 

বি হানতে 



ইহতাঁশে-আশ্বাস। 
(লেখক--আযুক্ত নকড়ি রায় গুপ্ত |) 

ইটা 

কৈ যেন লাজেরবেল। 

তি যেন অীবনে কিছু 

লকাল বেলায় দেখে' 

কত ভাংশা ক'যেছিনু 

(বিথেছিত খেলা ঘয় 

তেষেছিনু মস ছুখে 

এবে দেখে ক্রমে জখে 

আন শুধু গড়ে একা 

অনন্ত আকাশ তলে 

মলয় মোহাগে জীণ। 

ভেঙ্গে কুশ তরুমূল 
গ্বশত বক্ষে তীর বেগে 

আপন নিয়তি বশে 

অতৃপ্ত বাসনা এয 

এখন সাজের বেলা, 

আমার হদগেগায) 

হলোনা হলোনা হায়। 

চারিদিক আঙলোময়) 

কিন্ত এবে নব লয়। 

সযত্নে, সঙ্গোগনে ) 

খোঁণন আ'ধর অনে। 

কে ফোথায় চলে যায়; 

কমিতেছি হান হায়। 

শীতল কৌমুদী কোলে । 
কুন্ুমিত লতা দ্বোলে। 

মঘমত্ত গরিমায়; 

শিদ্ধু পানে নদী ধায়। 

সবে হয় আথুয়ান; 

অমি শুধু খ্রিয়মাণ। 

ভাবিলে কি হবে আয়; 

হরির চরণ সার। ধুবেও বোধন মন, 
অর সও 

নিরুক্কি। 

হে গৌরাম্ ১. 
সকল সাধ্যে সাধনা বিহীন কি আর করিবে, যাঁচনা-_ 
চূর্ণ করে দাও! “আমি ও আমার” ঘুচে যাক আমি' গণনা। 
তেঙ্গে দাও নাথ! খন-স্কাব মোর নিশে যাই শত আগুনে 
ডাহে হয়ত কখনো! [মটিবে গো। তৃষা গাব পরশণ আরূপে (| 
১৬ 



৭৪ ভক্তি । ১৫শ বর্য,্্তয়) হর্থ সংখ্যা। 

তুমি তকতের পুগা। আঠুল আহ্বান শুনি যবে বাবে ছুটিয়া, 

মোরে গথে-গড়াশত-ধুলি-কলা-সনে যেতেও পার গে। দলিয়]। 

যদি কঠিন "আমার? কোনও অনণুকণা ব্যাথা দেয় তব চরণে! 

তবে কি কাজ তাহায় কর ড্রুব তারে মিশে ধাক্ বিশ্বে, জীবনে। 

তাছে হয়ত কখনে। অনন্ত প্রবাহে তাসিয়া, ডুবিয়া, উঠিয়া-- 
কোনও পুতক্ষণে নিমেষের তরে শ্রীপদে পড়িবে আসিয়া! 

সকল তেজ? দীপ্তি আধার ! গ্রাভিলে তোমারি স্পর্শ 

তব তেজে দ্রব নবীন জীবনে, জাগিবে তেঙ্গ হর্য। 

হর্ষে খেলিবে মঙ্গল মরুত অনভ্ত ব্যোন শুন্যে 

"আমারা? নিবে আ্ীপদ-সেবল নাহি কা কিছু অন্যে। 

ঈীন-_নিত্যানন্দ 
টি কপ নে 

ঞগরুড়ের মোহ ও সৎসঙ্গ-প্রভাব। 

(লেখক--আধামনবদ্বীপ-বাপী প্রযুক্ত গোপানাথ দাস ) 

পপি তি 0 2 শা 

ত্রেতাধুগে শ্রীরাম অবঙারে যে সময়ে ইন্দঞ্জিত শ্রীরাম লক্ষণকে নাগপা*ে 
ঘষ্কন করেন। তখন দেখান নারদ আরাম জক্ুণের পুর্কোক্ক বন্ধন ছেদ, 

কাবার গন্য গর্ড়কে প্রেরণ করিলেন। গরুড় আগমন পূর্বক পুর্বোক্ত বন্ধ 

ছেদন ক মনে কক্রিদেম১-- 

প্্যাপক ব্রহ্গ বিরাজ বানীশ। 

মাংা মোহ পার পরুন ॥ 

সো অবতার শুনে উপ্জগ হাহা! 

দেখে উসে। প্রসার ণ্ নাহি ॥” 

ইত্যাদি অথথাং যিনি ব্যাগক ও ভদ্নণে বিকার্সিত। বেদগতি এখ 

মায়। মোহের অভীত গরমেশ তিনিই জগতমধ্যে প্ররাম রূপে অবতী' 

হইয়াছেন ইহাই শুনিয়াছি, কিন্তু তাহার কোন প্রস্তাব দেখিতে পাইতেছিনা 
ধাহায় দামে জীবের ভব বন্ধন মোচন হয়, রাঞ্চসগণ তাহাকে নাগপাশে বধ 
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করিয়াছে, আর দেই বঙ্গদ ছেবন কারুতে আদি আনিহায় তবে কিরাম বানক, 
বঞ্ষ টপ পরদেশ নছেদ & ৩ 

গরুড়ের এগ ডাংশয উহ হটহা। সংশয় চটলাদই ছি: 

জীভগবানের জপিং্াননদম নী 2 তীলাখকির খৈচিনী পভানে শাহার না যংশর 
তয়? মায়া বদ তো! জেট অধীন ডান [কিং ঘেন্যাগয করিতে গাবে না। 

ধারা মায়াতীত নিহাসজ ঘগবউক্ত তাহারা ভাল শর ১পচিত্্য ভাষ 

দর্শন করিয়া আত্মচার। হইয়া! মোহিত হন। এমন কি ভগবান গব্যত্ত নিজ 

্লীলায় নিগেই গোঠি হন | 

এই হেতু দেবি অপেক্ষা! হান্ব লীলা ভগবানের এত প্রিয়। যে 

গ12113 ভগবান মোচিত ৯5) নেট লীলা ভকগ৭ নুঝ নাত বশ ফেল ্ 

সঙ্চিদানপদময়ী ও বৈচিত্রানরী লাগান কিয় গউত্ত এনই প্রভাবন্ধাদি প্রগাশ 

করিবার গন্যই ভগবান নিজ চলাধ নিদ্গে মুধধ হইথা ভন্তগণকে মোহিত 

করেন, তাই মুদ্ধ ভক্তের সংশয় হয়। খাথবা বন্ধ। গীবের সংশয় দৃপী করণার্থ 
ভগপদিচ্ছায় ভজেল্প সংশয় হয়। | | 

যা! হউক গকুড়ের এই প্রকার. সংশয়রণ মোহ হইলে তিনি দেবধি 
নারদের নিকট গমন করিগা। নিদের সংশয় জানাইলেন। জ্ীন|রদ গরুড়কে 

ব্রহ্মার নিকট গমন করিতে আদেশ করিগ্েল। গকড় বর্ষার মিকট 

উপস্থিত হইলে ব্রহ্ম! মহাপদেবের নিকট তাহাকে প্রেরণ করিলেন। গধিমধ্যে 

মহাদেবের সহিত গরুড়ের সাক্ষাৎ হওয়াতে মহাদেধকে প্রণামানস্তয় নিজ 

সংশয় কহিলেন। মহাদেব গঞ্ড়ুকে বলিলেন, হে গরুড়! নিলগিরি পর্বতে 

ভূ্ঘণ্ড কাকের নিকট গমন কর। সেখানে প্রঙ্যহই পক্ষিগণ আসিয়া ভূষণ্ডি 

কাকের মুখে আীরামচরিভ শ্রধণ করিয়া চরিতার্থ হয়। তুষগ্তী কাকও গঞ্জ 

আর তুমিও পদ্দী; উভয়েই পদ্ষী জাতী বলিয়া উভয়েই উভয়ের হৃদয় গত 
ভাব এবং ভাবানুগত ভাষা বুঝিতে গারিবে। জাবানুগত ভাষ।) ভাষাতেই 

ভাব প্রকাশ হয়। অতএব তুমি ভূষণ্ডি কাক্চের নিকট গমন কর। 

অতঃপর গরুড় নিলগিরি পর্বতে ত্রিকালজ্ঞ ভূবণ্ডি কাকের সমীপে গমন 

করিল। স!ন-মাহাত্বো গরুডের সংশয়-রূপ-যোহ আপন। হইতেই যেন বিরবরিত 

হুইল। ভূষণ্ডি কাক গরুড়কে সমাগত দেখিয়া সাদরে অভ্যর্থন। পুর্বর। 
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যে জন্য গরুড় আমিতেছেন সেই আগমন বুদ বেন খ্ছুই জানেন না, 
এরপ ভাব প্রকাশ কগতঃ, সাধ|রণ ভালে দশক প্রশ্ন করিলেন) এবং উপবেশন 
করিতে বলিলেন। অন্যানা গন্ষীগণের মধ্যে গরুড উপবিঃ হইয়া, নিজের 
মোহ ও মোহগ কারণ এনং তাতশ গোহের বিমাণ প্রভৃতি সকল কথাই আমু 
পৃর্বিক বর্না করিগেল, গরুড়ের মোধ বৃত্তান্ত শুনিয়া কিকিৎ হাস্য করুত; 
ভুষ্ড কাঁক, গরুড়কে শ্রীরাম চরিত্র ধলিতে লাগিজেন। রাগ চরিত্র. শ্রবণ 
করিতে করিতে গরুড়ের মোহদঙ্কার দুরে পলায়ন করিতে লাগিল। 
ভগবানের চনত ্প্য উদিত হইঙে কি মোহা্ষকার থাকিতে পারে ? বোধ 
হয় শ্রীগবানেয চরিগ্র-পথ্যই ৫4: মোতান্ষকার মশক, ইহাই যেন বন্ধ 
দীবকে শিক্ষা দির জনা গড়ের থাদুশ যোহ ছইয়াছিল। নচেৎ মুক্ক জীবের 
খাবার সংশয় বামোহ কি? এই হেতু শৌনক!দি খব্গিণকে হৃত 
ধলিধ। ডন. | 

'পৃরানার্ষ্োধুনোদিত" এই কলির অদ্দানা্বকায়ে শীভাগবতত হর্ধ্যের 
উন হইল । আরাগ চর শ্রবণ প্রাস্জ জখবের প্রতি কপা পরবশ হইয়া 
গরড় ভূত ভ্বাককে বিকাগা করিলেন । তে দুষপ্ডি! জগ এবং ভক্তি উভয়ের 
কিছু তের আছ কি? যি গে থাকে তাহা বলুন, যদি লা থাকে তাহাও 
বলুল। | 

ভুষণ্ডি +ঠিগেন হে গরুড় [জান ও ভ্তি উ্কেট জিহদংখ বিনাশ করেন, 
অন্তর উঠয়ের মধারপতঃ ছেদ ন] থাকিলেশ নও তকির কিছু ক আহে, 
কাব্শয 'ন৯[৫, কি জেদ তাহা মানপান জইুম] শাপণ কর 

শু মে মগ জ্ঞান, বিরাগ, যোগ এ বি শ্যানের কথ বণিয়াছন, তদ্বারা 
উখলহ আপি হহজেও উচারা সকধেই পর । পুরুযেয় প্রবল প্রতাণ সর্দাত্রই 
শক শিত এয । কিন্তু করীাণ ঢু এবং সহজে প্টপ!তী। | 

যে পুধৰ বিটক্ত, যার মতি স্থির হইয়া) তান পুরুষেই হ্ীকে ভ্যাগ 
ঝরতে শষ হয়। যে পূরুষ ব্ষিয় কাশী এবং স্বগবং বিমুখ, তাুশ পুরুষই 
মাহীর বশীতুত হইয়া থাকে। 

কিস নারী যখদ নিজ মারা প্রকাশিত করে, তখন জ্ঞান নিধাল ভাদৃশ মুনি 
মুগ নয়ন লারীর চন্্রমুখ দর্শন করিয়া বিকল হইয়া পড়েন। তখন তাহার গুণ 
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বিরাগ যোগ ও বিজ্ঞান প্রভৃতি কিছুহ খাকেনা। নাবীর মে।ছ্নীরূপ1 মায় 
শ্রোতে মকলেহ ভায়া যায়! £ ৰ 

হে বস গরুর, আম কাহারও পক্ষপাতী হইয়া কোন কথা বলিবন!। বেদ 

পুরাণ ও সাধুগণের যাহ] অভিজ্পায়। তাহাই নিরপেক্ষ ভাবে তোমাকে বলিব-- 

হে গরুড়! তোমা অপুর যুক্তি বলতেছি, শরণ কর। লীরা।র রূপ কখন 

নাক্ষীকে মুগ্ধ করিতে পাবেন! বর নারার ৫পে পুরুষই মুগ্ধ হয় । 

সকলেই জ।নেন, মায়া এবং ভক্তি উভয়ই স্বীক্স1৩1, অঙএস নারশকপ মায়ার 

রূপে নারীরূপা ভক্িবেবী মুদ্ধ হয়েন না, বরং পুরুষূপ জ্ঞান, বিরাগ যোগ 

কামাদি ইহার] মায়ারপে মুগ্ধ হয়েন। বিচার করিখা দেখ, ভক্তিদেবী ভগবান্ 

রঘুমাথের প্রিয়া, আর মায়! কৌতুকী। ভণ্তিদেবী মায়ার অতীত বালয়] 

আখরঘুনাথ প্রাপ্তির অনুকুল) আর মাঠ টতী। বলিয়৷ শ্রীরঘুনাথ 

প্রাপ্তির গ্রতিকুলা। | 

হে গরুড়, সর্বদ1 বিশ্ব দ্বার] অনভ্ভিভূতা, নিরূপমা নিক্ুপাধী ভগ্বন্তুক্তিতে 

ক্রীরামচজ্জ বিরাজিত হয়েন, মায়া ইহার দর্শন কারয়া সঞ্চিত হওওঃ নিজ 

্রন্তাব কিছুই ধিগ্তার করিতে সক্ষম হয় না। এক্ট সকল বিচার করতঃ জ্ঞানি 

পৃ, যোগিগণও মুন্গপ সকল আথের-, নি-শ্বরূপা ভক্তিদেবীকে প্রার্থনা করেণ। 

হে গরুড়। ভগবান শ্রীরামচের প্রতি উন্ম,খ কারিণী ভক্তিদেবীর গুঢ় রহস্য. 

কেহুই জানেনা । রামচশ্রের কৃপা ব্যচীত এ গুঢ়তত্ব কেহই জানিতে পারেনা। 

যাহার প্রতি শ্ীবামচজ্রের ঈগা হইয়াছে তিনিই ভক্তিদেবীর গুড় রহস্য জানিতে 

গারেন, কুপাহীন ব্যপ্তি পাবে না। যিনি ভক্রিদেবীর রহস্য জানিয়াছেন তাহার 

স্বপ্নেও মোহ উৎপন্ন হয়না । হে গ্রবীন গরুড়! এক্ষণে আমি তাদৃশ জ্ঞান ও 

তর উদ্তখের পার্থকা ধা ভেদের কথা ঝলিৰ তাহ তুমি শ্রবণ কর। যাহা 

শ্রবণ করিয়া সব্ধবদাই শ্রীরামচন্ত্রের শ্রীগাদপদ্ধে প্রীতি উৎপন্ন হুইবে। 

হে বংস, যে মকল কথায় মর্ম বোঝা! বায়, কিন্তু বলা যার নাঁ, তাদৃশ বর্ণনা- 

তীত অব্যক্ত বাক্য সকল তোমার নিকট বর্ণন করিব। শ্রবণ কর। জড়াংশ 

ও চেতনাংশ নামে ঈীর্থরের সাধারণত ভুইটী অংশ আছে। গড়াংশ বলিতে 

যায আর চেতনাংশ ঝণিতে জীব । ঈর্বরাৎশ তাবৃশ জীব অবিনাশী, চি, 



৭৮ ভক্তি | [১৫শ ব্য, ওয়, ৪র্য সংখ্যা। 

নিশ্ুল এবং স্থাষ্চাবিক হখর/শী অভি গুগ সম্পন্ন হইয়াও মর্কট বন্ধন স্ৃশ 
মায়ার অধান হয়েন। | 

ক।মনার অধীন হইয়া যখন জীব মায়ার অথীন হন ভখনক্ট চেতন জীবের 

উপর জড়ন্বপা মায়ার গ্রন্থ, গড়া) আাপভীত হয়। তাহাতেই চেতন ভাবের 

বন্ধন হয়। যদ্যাপ ভাৃশ বন্ধণটী |মধ্যা হয় তথাপি সেই মিথ্যা বন্ধন ছেদন 

করা জীবের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন হহুয়। গড়ে। সেই বন্ধন হইতেই জাব 

সংসারী হয়েন জীবের সংসার হইশে আর মাধ গ্রন্বীও বায়না! এবং হখলাতিও 

ছাখ্যে ঘটেনা। সাধুষঙ্গের এমনই নহিন। যে,কুষণ্তীর নিকট এই সকল 
গুনিয়! গরুড়ের মোহ দুর হহল। 

পলীবাসী লিখিত “নক্ষত্রযোগে মহা ঘাদশী” 

প্রবন্ধের প্রতিবাদ । 
(লেখক-_উযুক্ত রাধাকান্ত গোসাঞ্ঞি 1) 

অনেকদিনের গর সেদিন আমার কোন বন্ধু ২৪শে শ্রাবণের 'গল্লীবামট' 

নামক একখান খাপ্রাহিক পত্র আমাকে দেখিতেদেন, উহাতে “ভ্ীমং লিখিত 

পনক্ষত্রযোগে মহা” শীর্ধক একটা প্রবন্ধ দেখিগাম। প্রবন্ধে "আমার 

বতব্যের অনুকূল ব! প্রাতকুলে কাহারও কোন কথা থাকিলে তিনি তাহ? ব্যক্ত 
করিতে পারেন। সে সঙ্গন্ধে একটা শান্তর সঙ্গত মীমাংঘা পক্ষে চেটা দেখ! 
যাইতে পারে। তবে যা্দ কেহ কোন কথা মা বলিয়৷ নীরব থাকেন, তাহা 

হইলে প্রথম পক্ষের মতই যে সর্বথা গ্রহণীয়, সে সম্বন্ধে সন্দেহ--করিবার 
কাহারই কোন অবকাশ থাকিবে না।”-!এই প্রাগলভোক্তি দর্শনে নাম রহিত 

ভীত ব্যক্তির প্রবন্ধের প্রতিবাগ প্রয়োজন বোধে, ইহার সম্বন্ধে পু আ্রীবিধু 
প্রয়া পত্রিকায় আলোচিত হইলেও পুনরায় কিঞিৎ আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম। 

মহাঘাদশী সম্বন্ধে পূর্বে শ্রীশ্রীবিষ্ু্রিয়া ও শ্রীগৌরাঙ্গসেবক পত্রিকা 
বিশেষ ভাবে আলোচনা হইয়া গ্রিয়াছে। এবং এ বর যে পাপন।শিনী 
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হইবেনা” তাহাও ১*ই আধাটের শ্রীশ্রণবিধুঃপ্রিয়া পাত্রকায় ঢাকা আারয়াল 
নিবানী বৈষ্ণব ব্যবন্থাপক পণ্ডিক শ্রীযুক্ত হরিমোহন গোখ্ামি শিরোমণি 

মহাশয়ের শিষ্য শ্রীবৈষণব চরণ দাস, মহোদয় শান্ত্যুক্তিতে আলোচন! 

করিয়াছেন তথাপি মিদ্ধ সাধন বা পিইউপেষণ দোষে দুষ্ট হইলেও এরপ ভ্রান্ত 

মতের গ্রচারে বাধ। দেওয়া কর্তব্য বোধে, বিজ্ঞ পাঠকগণের অবগতির ভন্ত 
পুনর্বর ব্ঞিৎ (িখিতে হইতেছে। | 

লেখক ক1রকার যে ভাবে অর্থ করিতে চেষ্টা গাইয়াছেন, তাহান্ধে "শ্রীশ্রীহরি 

ত্তি বিলাস" এস্থ যে গুরুর নিকট যখারাতি অধ্যয়ন করিয়াছেন তৎগক্ষে খোর 

সন্দেহ ডপস্থিত না.হইয়া যায় না। যেহেতু এবৎসর পাপনাশিনী হতুবে কি 
ন1। এ বিষয়ে তিনি গ্রশ্ন উত্থাপন করিতে পাগিতেন ন।। 

এ ব্সর যে "পাপ নাশনী হইবে ন।” তদ্বধষয়ে, আমাদের কোন সংশয় 

নাই এবং ধাহারা বৃথ! প্ডিতাতি মান না হহয়। »মাঠি৩ ।চদ্দে শীশ্রীহরিতক্তি 

বিলাস গ্রন্থের আলোচনা করেন তাহাদের কোন সংশর নাহ] আর বাহার! 

শান্্রানভিজ্ঞ হইয়া প্রসিদ্ধ পণ্ডিত মণ্ডলীর সাঁয়গিত মত এহণ কাঁরয়া থাকেন 

*স্াহাদেরও সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই, যেহেতু বঙ্মানকালে বৈধব 
সমাজের শীর্ষস্থানীয় অনেকগুলি প্রসিদ্ধ গণ্ডিতের প্রদ্য মঠ কণিকাতা 

“ভাগবত ধর্ম মও্ডল” হহতে প্রকাশিত বৈ্ঞবন্রত তালিকা আগারণে এতিবতমর 

বিতরিত হইয়া থাকে, তলিখিত দিনে তাহারা [নিসংশয়ে ভ্রতাচরণ করিতে 

পারেন । এই বৈষবব্রত ওাপিকায় আীধাষবৃন্দাবণের প্রাসদ্ধ প্রাচীন গণ্ডি 
শ্রীযুক্ত মধুহ্ধন গোশ্বামি সর্কেভৌম, ভীভ্রীবিষ্ুপ্রিয়। তরিকার তৃতপুর্ব সম্পাদক 

গণ্ডত শ্রীযুক্ত র্সিকমোহন বিদ্তাভূষণ, শ্রীশ্রী মন্িত্যানদ্দবংশীয় প্রভুপা্গ গপ্ডিত 
শ্রীযুক্ত সত্যানন্দ গোঙ্গামি গিদ্ধাস্তরত্ব, পণ্ডিত ভরীযুক্ত বিনোদ বিহারী। গোখামি 

ভাগবতবেদাস্তাচাধ্য ও মাড়ো নিবাশী পাণ্তত শ্রীযুক্ত জানবীবল্লভ গোসাসি 
বেধাস্তভৃষণ এবং গর্ণাডিডিনিবসী বৈষ্ণব শান্তর ব্যাধ্যাতা প্রাচীন পৃণ্ডিস্ক 

শীবুক্স্থষটিধর চট্টধাজ প্রভৃতি পণ্ডিতগণ যখন এবতসর পাগনাশিনী মহাঘদশীর 
উল্লেধ করেন নাই তখন আমরা কিন্পে পাপনাশিনী মহাছাদশী স্বীকার করি। 

তৎপবে আমার নি্ছের যতটুকু শাস্তুজ্ঞান আছে ত্াহান্তে শ্রীতীহবিস্ক্তি 

'বিলাসেন্প উজ মহাছাদশী নির্ণয়স্কুলের আলোচনায় কোন ক্রমে বুঝিতে পারিলাগ 



ভক্তি 1 '[১৫শবর্ব)শিতয়, গথ সংখ্যা। 

নাষে, নাম প্রকাশে ভীত লেখক মহোদয় ঞ্ৰপে মহাদ্বাদশী স্থলে নক্ষপ্ের 
আন দ্বাদশীর আহত গ্রহণ করিতে হইবে লাখলেন। 

পু্পাধ মনাতন গে।গামী মহাশয় রেয়েদেশ বিলাসে এখমে অষ্ট অহা- 

দ্বাদশীর কথা সাধারণভাবে লাখয়। “অথ খক্ষ গ্রযুক্তানাং ব্রত ক্ভব্য যথ।। 

জয়াদীনাং চতক্থণ|ং তথাব্যক্তৎ নিরূপ্যতে 0 ইহ! বলিয়। ভান্যর্কেদয় কারি" 

ধার আয়ত্ত করিলেন যথা_- 
“তান্যকোদয়ধান্ুভ্য ্রবৃত্তান্যধিকানিচেৎ। 

সমান্যনানি বাব্হ্যস্ততোহমীমণাং ভ্রতচিতী ॥ 

কথ সুয্যোদয়াৎ পুর্বাহ প্রবুস্তান্যাধকা নচেৎ | 

দমন বা তদাপ্যেবা ব্রতাচরণ যোগ্যতা ॥ 

শবপাধ্যতবকেযু নক্ষগ্রেবু খলু ভিযু। 
হুধ্যাপ্তমন পধ্যন্তং কাধ্যং ঘাদশযপেঞণং ॥ 

আবণেতৃস্তখনতঃ প্রা দাদশ্য।ং আমাপ্ততাং। 

গতায়াখপি তত্রৈষ ভতমে]াচিততা ভবেৎ ॥% 

এখানে এই কারিকাতে "তানি অকৌোদযাখারত্্য প্রবৃস্তানিচেৎ। অধিকানি। 

সমান উনানি, বাবহ্য ততঃ অনব।ৎ ব্রতৌচিতী। কিন্বা শুর্ষেদয়াৎ পৃক্বং 
প্রবৃস্তান চেৎ অধিকানি সম|ন ব|৷ তদাপি এবাব্রতাচরণ যোগ্যতা ।” ইছাই 

ব|রকার অথ। | 
এখানে নঙ্গত্রের সাম্যাদির গরিমাণ শব্দের কোন অবলম্বনে লেখক দ্বাদশীর 

সহিত এহণ কারখেন তাহ! বুঝিতে গারিলাম না | 
দ্বিতীয়তঃ নৃসিংহ পরিচধ্য। গ্রন্থে ও-- 

“আদ্িত্যেন জয়াচ্যুতেন বিজয়৷ পঁষোণ গাগ! [নহ]। | 
রোহিথ্য। চ জয়স্তিকাপি চতস্থষ্ঠ্ং দিনাদের্বেৎ ॥ 

ুর্ণঘ চৌনমথাধিক্ হরিভ্যধিক্যে তু ভান্ত্জি | 

ধযধক্য সমত্বয়োস্ত দিনতঃ প্রাগ ভে চ পশ্চাদৃত্রতৎ 

এই কারিকাত্তে ও দিনতঃ শঙ্খ হইতে দিনের সহিত নক্ষত্রের প্রবৃত্তির 
উল্লেখ দেখা যায়, এবং লেখক মহাশয়ের উদ্ধত "অম্যার্থঃ' বলিয়া প্স্থকততার 
সিকত কারিকার যে জ্মর্থ উদ্ধত হইয়াছে উহাতে 'জয়দিযু” পদের সহিত 

৬ 
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পপুর্ণাি” পদের অস্বয্ন কি করিরা করেন? বিশেষতঃ যখন ততপুর্ষ্বেই “দিনাদে£ 

প্রবৃত্ত” এইরূপ পদ রহিয়াছে তখন সমিকষ্টাদি পদকে পরিত্যাগ করিয 

অনাকাতিক্িত ছাদশী পদের কল্পনা করায় অনভিজ্ঞতারই পরিচয় প্রদ্দান করা 
হইয়াছে । কারণ গ্রক্তী স্বয়ং কারিকার কি অর্থ করিলেন তাহা দেখা 
সর্বাগ্রে কর্তব্য। তিনি "অয়মর্থঃ* বলিয়া যে ব্যাধ্যা করিয়াছেন, তাহাতে 

শ্াসবৃদ্ধি পর্যালোচনায় নক্ষত্র ন্যনত্ব সাম্যাধিক্যেযু সংখ্থপি রোছিণী চেৎ 

ঘটি হটিকাতৃত্া। পারণ দিনে বর্দ'ত।"স্”এখানে যদি এ নক্ষত্রের ভ্বাসবৃদ্ধি 

ত্বাদশীর হইতে গৃহীত হইত তাহা হইলে “যষ্টি খটিকা ভৃত্বা পারণ দিনে" 

এইরূপ লিবিণ্েন না। শ্রবণ। ব্যতিরেকে নক্ষত্রাস্তরের যোগস্থলে ঘবাদশীর 

হৃর্ধ্যাস্ত কাল পধ্যত্ত অবস্থিতির অপেক্ষার বিষয় লেখার কোনই সার্থকতা 

থাকিত না। 

এক্ষণে হিজ্ঞপাঠকগণ বিচার করিবেন। আমরা কোন ক্রমেই তিথির 

মহিত নক্ষত্রের সাম্যাদির গ্রহণ করিয়! আগামী ২১শে ফাল্তন লোমবার পাপ 

লাশিনী মহা-দ্বাদশী খ্বীকার করিতে পারি না। অলমিতি। 

| সথালোচনা। 

(পাগল রাঁধামাধব (প্রথম খণ্ড) ।) 
জীযুক্ত রমিক শাল যে সম্পাদিত। 

(লেখক-_শ্রীযুক্ত কালীহর দাস বন্ু ভক্তিসাগর |) 
মাজে 
টিলার উট পগসাগরাতা 

অনুয়োধে এই উত্তম গ্রন্থখানির সমালোচনা! করিতে সাহসী হইলাম। 

ইহার সমালোচনা সমাধানে আমাকে তিনটি মহাত্মার নাম কীর্তন ও সংক্ষিপ্ত 

কাহিনী লিপিবদ্ধ করিতে হইবে। পাগল রাধামাধব, পাগল হরনাথ ও ভীমান 
রসিক লাল দে। ভ্রীমান রসিক লাল আমার প্রেষ্ঠ বন্ধু। ইনি রাজা পা 

ছু'খানি”, "প্রেমের ডালি" প্রভৃতি ভক্তি-গ্র্থের শ্রণেতা এবং প্রায় সমুদয় 

১১ 



ক ভদ্তি ১৫শ বর্ষ, ৩ষ, ৪র্ঘ সংখা! ৃ 

শ্রীগর্রিকার লেখক । নিবাস, বাকুড়া, মোণামুখী। ইনি তথায় গরীব ভ্ভাগডার , 

স্বাগন করিয়া ভীবে দয়ার পরিচয় গিয়াছেন। তাহার ভালবাসার অমৃত 

পড়ি! আমি জীবনের আনেক দুখ পালি! গিহাছি। ইনি উচ্চশিক্ষিত তত্ত 

প্বীকুড়ার উ্াখুরস” । ক্ত-মহিমা গানে ইহার লেখনী বংশী স্বরণ । ইনি 

বৈষ্য-স্তত্বনিচয় একে একে কবিতাছদো ছুনগর গাঁধিয়া ভক্ত-কঠে 

গয়াইতেছেন। ইছীর কর্ধিতা সফল প্রাচীন পদানুক যূণে না হইলেও রসাল, 

প্রাণস্পশাঁ। প্রেমবাঁ। এই পাগল রাধাযাধযের উপদেশাবলী সম্বলিত 
কন্ধিতে যাইয়া ত২গছে ইনি ভাহার গ্কাববণনছলে যে সকল করিস্তা সমিবেশিত 
বরিয্বাছেন, সে সব অমূল্য মধুপ্রভ রত্বরাজী, সন্দেহ নাই। 

রুপিকের গতি ও প্রয়াসে পাগল জ্ীরাধামাধব এখন বৈধব বঙ্গে অপরিচিত 

নছেন। কিছুকাল ইনি রলিকের শুপ্রতিতিত গরীবাঞরমে জতিথি হন। 

ঝলিক রাধামাধবকে তখন সুদ্দর চিনিয়াছেন এবং তাহার দুল সঙ্গে অনেক 

পয়মার্থ, লাভ করিযাছেন। রসিঞ্চের কৃপায় আমার সঙ্গে রাধামাধবের 

পরিচয় খাট। তওৎছত্রে তত্ববিষয়ক অনেক 'লখালেধি হয়। তাহার মতের 

লর্জাংশের অচগামোদন না করার বনিক আমার গ্রাততি সময় সময় বিরুদ্ধ 

হইয়াছেন; ইহাও আমাকে পিখিতে হছুইল। রাধামাধব নিঅদৈন্যে মাৃশ 

অধমকে “দাদা” অন্থোধন করিতেন, আমিও তাহাকে দাদা বলিতাম। 

“বৈধ ভিনলিতে নারে দেবের শকতি।? 

তখনও রাধাযাধধকে চিনিতে পারি নাই । কিন্তু জীমান দুলিক সম্পাদিত 

এই গ্রন্থপাঠে এই মহাপুকুষের কতক পরিচন্গ পাইলাম ইহাক উপদেশোজি 

গুলি সতোজ্ল-গসমাণিক। কিবা খল! কিবা গ্রতা |! সত্যই উপদেশো্জি 
পাঠে আমি লক্ধবান্ হই] লু ও মুগ্ধ হইয়াছি। 

শ্রীরাধামাধবের উপদেশ, অমিয়া-কবাযিত খাটি মোণা | আহা দিয়। আবার 

আমার প্রিয়তম রগিক কারিকর অলঙ্কার গড়াইয়াছেন, রও. দিয়াছেন। এমন 

দিব্যোস্তম শ্রন্দর আদরের সামী বঙ্গে ধারণ করিয়া ধন্য হইবার লোগ 

কাহার না জন্মে? 

শীগ্রস্থখানি আদ্যস্ত পাঠ কিল গাঠে ধুলি সৃশ যাঁদৃশ কীটাধমের 
-* জ্ঞানাস্জজ সিহ্রা। পলিসধহ্া। দিল না ) 



'বার্িক, অগ্রহাণ ১৩২৩।1 গাঁগল রাঁধামাঁথব মমাঁজোচিনা। ৮৩ 

মহাত্মা শ্রী হরলাখ ধন্দ্যোপাধ্যায় যা পাগল ছতুনাথ অসাধারণ মনুষ্য । 

নিও বাঁকুড়া আবিদুষ্চ জ্দ 1! ইনি একজন ধি,এ। কাশীর মহায়াজেক 

দেযার্চলধিতাশের নুপারিতেণ্ডে এইকপ ফালি! ইচ্ছায় বছ জুশিক্িত্ধ পিহ্য 

ন্ছেন। হরনাধ দাদার গরযাথ সঙ্ন্ধ তুতে টচাড়ার শ্রীমান খাবা নশ্ালাল 
পাল, কলিকাতা আহিয়ীটোগাক ছমিদায দাদ) শীমুক্ত রাধা বট শীল প্রস্ভৃতি 

দ্ডবৃদ্ধ আমাদের খুব আগুরঙগ। হব়ুনাধ দাদার কতকগুলি কথামৃত শ্রীমান 

ঘুসষ্ক “আীগোয়াল” পত্রিকায় জমশঃ আমাদিগকে উপহার দিতেছিলেশ। 

মধ্যে মধ্যে ফোন ফোন ভপদেশের গোষোলেখ করিলে রলিক আমার গ্র্ধি 

ধিক হইতেল। আমাকে সঙ্ডোর অনুয়োধে লিখিতে হইল। বিরক্ত হুইল 
কায়ণ এই বে, গ্রিগপনেয় (দোষ শ্রবণ প্রকৃত বন্ধুর অসহুনীক্। ছ'টি আর্শ 
রধিকের ধশ্ম-জীবনের পাঁঁপোষক ।--এত্বধ্য গুলে হরুনাথ, ততপন্িপাক 

শাধুধ্য গুলে রাধামাধব। আঙ সেহ রসিক হুরনাথকে স্বাড়েন নাঙ্ছ। 

মাধুধ্যমূণি পাইলে এর্বধ্য কাচের যতু ও জেবা কে করে? গাগ্যবান রসিক । 

হরনাথ দাধার “ভপদেশানৃত” গ্রন্থ আমি গাঠ করি লাই। ইংরাজী ও বাকাতা। 

সকাবায় লিখিত পাগল হুপনাথ পত্রাবলী গ্রন্থ সমুহ উপহার পাইয়া পাঠ করিখাছি। 

এই পত্রাধলী অতি সরল ভাষায় শ্রীনাম মাহমা স্োষণা করিতেছে। আজ 

দেই রসিক লাল "পাগল রাধামাধবে' একবারে অগ্রাসন্গিক না হইলে 

ছরনাধ দাদার ভপর্গেশের, তীব্র ভাষায়, দোষ কীর্তন করিঘাছেন। বার্ন ন। 
করিলেই ভাল হুইত। 

ভাগ্যবান রসিক রাধামাধবে মহাপ্রভুর বিরহোম্াদমনত্ী গম্ভীর] লীগ প্রকট 
দেখিতেছেন এবং তদর্শলে সফল ছইবার জন্য দয়া পরবশ হইয়া জণজ্জীবকে 
আহ্বান কর্িতেছেন। রসিকের মর্খবব্যধায় সঙ্গে বধির, কেহ কর্ণপাত করিল 

না, তুবর্ণ হুযোগ হারাইয়া যেন সবে অধন্য। এ পল্য রাধামাধদের গ্রাণধ্যথা 
ততোধিক ।-_-এবড় কৌতুহল জনক বটে। আবার বিম্ময়করও। কারণ ঝাসিক 
এবং অপর দুই টারিজন বৈ ওদেশে ফি এমন মান্য নাই যাহার] রাধামাধযকে 
অসাধারণ প্রতিভাবান প্রেমিক ওক্ত মনে করিতেছে।, রাধাযাধয বৈধ লেধা 

প্রণাণী শিক্ষা প্রধান মানসে একসের চাউল ও এক্ষজান। পন্নগ| দৈণিক স্ঠিক্ষা 
টাহিতেছেন, পাইতেছেননা। শুজীনহঞভুর প্রবরতিভ ধন্মমতে নির্ষঞন 



৮৪ ভক্তি । [১৫শ বর্ম,-৩য়, ধর্থ সংগ্যা |, 

তক্ষের জীবিকা সুলানই ভিক্ষ1!। রাধামাধবের এই, আহ্মার ছিন্িমূলক, 

দ্বত্বমুক। কত লোক অপাত্রে তোড়া ঢালেন।ৎ 

গাগগের উপদেশগুলির আঙোচমা করা যাউক। ইছু।তে অপরাধ হইবে 

কিনা জানিনা; জানি, প্রেমময় রসিকদাদার আদেশ পালদ। 

“নিরপরাধ নামসন্বীর্তন" দুল ভক্তিলাতেয় উপার। নিরপন্নাখ হইযার 
সন্কেত নিজকে পতিত জ্ঞান ধ্ধরা। জন্মই পাপ।. লুত্তযাং জীব মাত্রই পাপী । 
জাগি গাপী, অথচ পাপী যোধ না করা অহস্কার মূলক। অহক্কারেগ ধার দিয়া 

প্রভু আসেননা। আমি পাপী (পতিত) এই ধারণ। দৃঢ় হইছে চিত্তে তাতর বা 
আশ্রিত ভাব আজে । আমার ঠাকুর দৈছ-মাখনের কাঙ্গাল। "আম পন্ডিত? 
জ্ঞান জাগরিত হইলেই, পিত্ত পাবনের আসন টলে-__আজিয়া কোল দেন, 

উদ্ধার করেন। “আমি পতিত" - জ্ঞান জাগা্বার যে প্রয়া তমার সাধন। 

কলির জীবের অপর সাধন ভজন নাই। কেবল ভার "মমি পাপী |” মহা 

প্রভুর প্রবর্তিত ধর্বেগ ইহাই মূলমন্ত্র, মধ্্ী ও ভিতি এই দৈৰ সমাচারই রাধা- 
মাধবের উপদেশয়াল। গরণাথধার ব্বণহৃআ। আচৈতন্ত চারতামৃতসভুর পয়ান- 

শুভিনিচয়ের গর্ভানহিতত মুক্তারাজীর সযুদ্ধারই য়াধাযাধবের এ সকল ভণিতি। 
তিনি তোড়ায় জটিল বন্ধন খুঁলয়! মোহর দেখাহতেছেন। আমর] পাথরের 

মূলে করিয়া কাচের চশম] চক্ষে ধারণ কারয়াছি। কিন্ত রাধামাধব বুখাথ ই 

পানের চশমা চোখে দিগ্লাছেন। অনুরাগের চশন। বিন শ্রীচৈতন্য চরিতামুত্ত 

গাঠ বিড়মনা মাত্র । তিনি বাস্তবিক অনুরাগাঞ্জন হারা নেত্রঘয়ের ওঁজ্জল্য 
ধন করিয়াছেন । তিনি নূতন কথা! কিছুহ গুনান নাহ। [ঙনি কেবল 

খাটি নিঃখ্বার্থ ব্যাখ্যা প্রচার করিতেছেন। তবে কিনা ভাষার ওড়ে যালিন্ত 

আছে ও আচুসতিক গ্রসদের খাদ আছে। আমার অফুটন্ধ ্কুদ্র জ্ঞানজেত্রের 

ফলিত ছবিতে আহরণ দিব না। ৰ 

“নিগুপ, সপ্তণ হইতে পারেন, কিন্তু সণ, নিগুণ হইতে পাবেন নাং 

ছু দৃধি হইতে পারে, কিন্ত দি কু ছুক্ধে পরিণত হয়না ।'' এই যুক্তি 
জমীচীন বলিয়া বোধ হয়না । বিজ্ঞামোৎকর্ষকলে দি পূর্বাবন্থায় আনীন্ত 

হইসে পায়িহে আশা আছে। অগুপ দ্ধ দিু৭ দুরত্ব প্রাপ্ত হয় বটে; নচেৎ 

সাধন কি, জ্ঞান কি, আধ্যাত্বিকোমতিই বা! কি? আধল-গতি গ্রতীপ। কেম ?- 



কার্তিক। অগ্রহায়ণ ১৩২৩।] পাগল রাধাযাধব সমালোচনা । ৮৫ 

"খন্থদহ ত্রদ্ধা।” ব্রদ্ধা জগদ্রপে পারণস্ত ব। শ্রতভীত। এই যে জলম্থল,_-উহ] 
ব্রঙ্ধই। ব্রক্ষ নিগুণ, এবং উছাই জলস্থল!দিরণে প্রতীত। ধরন্ ব্রঙ্ধকেই 
জল বলিতেছি; অথচ জীবের আধ্যাত্মিক বিকাশ সহকারে এ অল পুনঃ ব্রদ্ধ 

বলিয়াই অনুভূত হয়, অথাৎ মণ নিগুপ হয়। এই আনুভূতির লাম বর্গ 

জান। স্তরে রাধামাধবের এই আলোচ্য উক্জির ভিত্তি এই মাত্র গৃহীত হই 

গাপ্ে যে, নিগুণেন সগ্ণত সব্বজনীন, সগুপের নিগুণত্ব বৈশেবিক। 

“পুণ্যবানের সেবাধিকার নাই ।”--ইহ। হবর্ণ জত্য। সেবার স্বভাব 

নিঃশ্যার্থ। যেব্যজনের লুখুভাত্গধ্যেই সেবা; হুতর]ং পুধ্য-কম্ম'পরাযণ 

কাম ব্যক্তির, উহাতে অধিকার নাই। পবিভ্রতা-সাঁধক কণ্মই পুথ্য। শ্মবীক্ 

গবিভ্রতালাত্ডের প্রয়াস পর্যস্তও ব্যবসার গন্ধ বটে-উহা তাই তগবৎ সেব! 

বিরোধী । “এ কথার ভাবার্থ বুঝিতে ঝড় ঝড় অনেক পথিতের মাথা ঘুরিস়! 

গিয়াছে।”- কেন? এবিশ্বাস গুরু ভক্তির এক ভপাদান। 

“গুণ্যবানের দল ছ্বোর নামাপরাধী; তাহাদের আগুধ্বংস জনিবার্ঘ্য | 
মামাধরাধী ছঘম যে ধ্বংসনুখে দোরুল্যমান এবাকেটর প্রতিবাদ লাই। কিন্ত 

পুণ্যবান্ ব্যক্তির নামাপরাধ জনিবাধ্য ব। পুখ্য ও নামাপকাধ যে একার্থব্যচক 
তাহ! কেমনে গ্রতিগন হয়? পুণোর স্বভাব পবিত্র, কিন্ত নেশার বশে গর্বিত। 

নেশার বন্ড সেবন না করিলে পুণ্য গাবজই ; তখন পুণ্য নিরপরাধ। এই 

নিরপরাধাবস্থার নম জন্্যাম-_ফলাসঙগশুহ্তা। সন্য।সীরাই হরিনাম প্রচাত 

করিবাছেন। ্ 

“উহা চন্দনের গ্ভায় হুশীড়ল ও সৌরভময়। বতই ঘর্ধিত হয়, ততই 

সৌরভ বাছির হয়।” | 

“আগর ফল যেরূপ মধুময়, রসে ভরা, পাগল মানুষের এ বাপীও ঠিক 
অদ্রগ । শীল নরোম ঠাকুর মহাশয় বলিযাছেন-- 

“পাপপুণ্যময় দেহ, সকলি জনিত্য এই'' 

“ধুখ্য বে নখের ধাম, তার না লইও নাম 

পুণ্য মুক্তি ছুই ত্যাগ করি।”-- 

“পুণ্য” শব্দে উহিক" গারত্রিক হুখোতৎ্পাঙগক কর্ম্মাবিশেষ বুরধায়। বৈষর্রিক 
হুখের ধাম-পুণ্য; এই জন্য প্রেমিক ভক্তের পক্ষে উহার অনুষ্ঠান করা দূরে 



৮৬ ভন্কি | [১৫শ বর্ষ,--৩র) ধর্থ সংখ্যা। 

ধাকুক্ তাঙার নাম করা পথ্যস্তও নিষেধ ! প্রকৃত পুথাবানের 'শেষ প্রাণি 

স্বান-_এর্ধাধাম, মাধুর্ধ্যধাম নহে । ব্যান ্লিধুগে গ্রকুত পুণ্যবান্ কেই 

থকিতে পরেন না| । পুণ্যবান্ বলা অহঙ্কার প্রকাশের নামান্তর । পণ্যবান্-_ 

সকাম, শ্বহুখকামী, প্রবৃদ্ধি মাগার। ছুরশ্থ বাশকের ত্যায় কাহার] চান, “লী 

কই) গিঠাই কই, ধনং দেহি, পুত্র দেহি'' কিন পতিত, পাদপদ্য শ্মরণ করিয় 

[পের ক্ষমা ভিগ্গা ক্রিয়া শরণাগত ) ' ধা করেন প্রভু” এই ভাবে অথু- 

গ্রাণিত|”--এ চিত্র জতিমনোজ্ঞ। এই গ্রতিচ্ছবিতে “পুণ্যবান্” ব্যক্ত । 

এই পুদার আলেখ্যের সোণাল ছটার গুরে স্তরে আধার-লৌহ্র দু একরেণু 
আবৃত আছে। তছ্দৃঙ্গাটন করা তেমন অস্ঙ নয়। অস্কন নৈপুণ্যের উপর 

পিঠা বর্থ ফলাইতে কিঝিত ব্যতিত্রন লঙ্গিত হস ।-এচিত্রে পুণ্যবানের মুখে 

কালির ভাগ বেশী শড়িয়াছে; রাধামাধব পুণ্যবনের মধ্যাঘা রাখেন নাই, 
অথচ "প্রকৃত পুণ্যবানৃকে হণসিংহাসন দিয়াছেন । লিখিয়াছেন, "বর্তমান 

কলিযুগে প্রকৃত পুণ্যৰান্ কেহ থাকিতে পার়েনন1।” লেখকের ভাব পূর্ব 
মুর প্রকৃত পুণ্যবানূ মাত | কলিতে পুণ্যবান্ মিলে এহৎ সেই পুণ্যৰানূ 

বড়ই জযন্ত। রাধামাধবের মতে বোধ হয় কলির পৃণ্যবান্ নিলা । প্রকৃত 

পুণ্যবানের সংজ্ঞা এ গ্রন্থে পাই নাই। তিনি পুণ্যের মহ্ম! প্রকারাস্মে 

ছবীকার করিয়াছেন। আমাদের বিবেচনায় প্রেমিকের পক্ষে পুণ্যবান্ সব্ধ- 
যুগেই হীন, অপকুষ্ট । 

ুণ্যধান্ ভাগ কি পাপী ভাল, তদ্বিষয়ে লেখক স্পর্শ করেন নাই। এক 

দিকে যেমন পুণ্যবানৃ, অপর দিকে পাপীর উল্লেখ থাকিলে বেশ রুটিকর হইত। 

“পাপ” এর পরিবর্তে “পতিত” একটা কথ! গাই। “পাপ ম্মরণ করিয়া পাপের 
ক্ষমা ভিক্ষা! করিয়! শরণাগত) "য| করেন প্রভু এই ভাতে অনুপ্রাণিত হুওয়। 

দ্বারা পতিত'' এর কর্তব্য নি্ধারিত হইলেও, এই কর্তব্য দ্বারাই “পতিত” 
এর সংজ্ঞা হুন্দর স্থাপিত হইয়াছে | “পতিত”ও “পাপী” এক লয়। পাগী 

অন্ধ, পতিত চক্ষুম্ান্) পাপী তমঃ প্রধান, পতিত সব-প্রধান। পাপী--পাধাগ 
' গতিত--কর্দম। যে লোটাইয়া পড়ে, সে পতিত। পাপী, অতর্কিত, গিছণিয় 

গড়ে, পতিত সতর্ক, বর্ধযাদার় লোট।ইয়৷ গড়ে। হুতরাৎ সকল পাপী পতিত 

নয়। পাপী মত্তকের উপর পড়ে, পতিত পড়িলেও জানুর উপর পড়ে, গাগা 



কার্তিক, অগ্রহারণ ১৩২৩ |] ঈগল রাঁধামাধব মমালোচনা। ৮৭ 
০৯ 
চেয়ে পুণ্যবান্ শ্রেষ্ট ইহা অতীষ্ব্য, অনিতর্ক। কিস্তু আবার পুণ্যধান্ চেয্সে 

গতিত শেঠ ইছা এক আর্ভিনব সত্য, মধুর সত্য । অঙ্গার রাশির মধ্যে হুই 
এক খণ্ড কাচও হয়। পাপ)গ্রণের মধ্যে দুই একদম পর্তিত টাড়ায়। কেবল 

অহঙ্কার দোষ চাগাইয়া পুণ্যবান্কে ধর্ধ করিতে পারিনা। পুণ্যবান ও পাপী 

উভয়েই ছুই রঙের অহঙ্কার ৰরং ভীষণ । পুণ্যের অহম্কার যেমন বলিরাজে, 
হররিশচজে ; পাপের অহঙ্কার যেমন হিরণ্যকশিপু, শি্গাল প্রভৃতিতে। পুণ্য 

জন্য গর্ধেধে ঈশ্বর একবারে অদৃশ্য হন না, পাগ জন্য গর্কো ঈশ্বরবিম্থৃতি ) তার 
গরু নাস্তিকতা । অহঙ্কার তুল্য পাপ নাই। এখন কি অংস্কারই সর্বপাপ 
বীজ। পুণ্যবানের যে অহস্কার, তাহ। পাপের হৃচনামাত্র। .পাপীতে উহ! বেশী 

দূর গঁড়ায়। জগাই মাধাই, মহাপাপী, নিতাইচাদের কৃপায় পতিত গণ্য হইলেন, 

তার গর উহ্বার। নিতাই আগে পাপী ধরিয়া পতিত বানান, তৎপর গৌরাঙ্গ 

উদ্ধার করেন। “আমি পাপী” ইহা জানি বা না জানি, “আ(য-পাপী” এই জ্ঞান 
চিত্তে জাগরিত হইলে, এই জ্ঞানের গুরুভারে পাপী ঝড়ই নোয়াইর1 পড়ে; 
তধন এই অবনমিত দীন কাঙাল জীবের আর্ররনামটি “পতিত 17 এই অমৃত 

ভ্লুবাপন্ন জীব নিরহঙ্কার বহিয়া নিপ্পাপ| ব্য কোন বিশিষ্টাবস্থায় যেমন 
অমৃত হয়, পাপী তেমন পতিত হয়। পুণ্যবান্ পাপী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইলেও, 

অহঙ্কতি ছৃষ্টতা নিবন্ধন'পতিত চেয়ে অতিহীন। নিয়তূমিতে জলের গতিবত। 
গতিতে ঈখুর আশ্রয় করেন। তাই রসিক লিধিয়াছেন__ 

“আমি পাপী” স্মরণ হইলে, অনুতাপ -আসে, তখন প্রাণ জুড়াইবার ইচ্ছ! 

হয়। এই ইচ্ছা অন্তর্ধামী জীতগ্বান্ জানিতে পরিয়। কোল দেন; তাই 
“ভগবান গৌরহরি পতিত পাবন ।"--কি আশা গ্তরার কথা! কহিতে শুনিতে 

পড়িতে প্রাণ শীতল হয়! জীবের সাধন স্বজন আর কি? একমাত্র “আমি 
গাগী" ভাবনা দৃঢ় করা। গাগলমানুষের মতে গিওি লেনাদেনার সহিত প্রেম- 
ময় ধর্মের সম্ধন্ধ নাই।--ইহা সর্ববাদি স্মুত। | 

“সেবার অধিকারী? নয় পুণ্যবান্* অত্য, কিন্তু “গুধু জপতপ পুণ্যবানের 

কাধ্য”” একথা পোষণ করিতে আমাদের আপত্তি আছে। অপতপকারী এখধ্যকাজ্জা 

শুন্যও হইতে পারেন। "নাহি চান তাঁরা ব্রজের মাধুধ্য” আমর! এ সিদ্াস্ত 
সিদ্ধ বলিয়া! গ্রহণ করিতে পারিনা, কারুণ হয়তো চান। কতকগুলি কর্ম ভক্তির 



৮৮" ভক্তি । [১৫শ বধ।-৩য়, ধর্থ সংখ্যা । 
নু 

অনুকূল; নুতরাং সে সব পুণ্য কর্ম বলিয়া উপেক্ষিত হইবে কি ?-'নিজ 

গাপস্মরণে হুইয়ে পতিত” “পতিত” এর খাটি সংজ্ঞা এইটি রঙ্িক গাহিয়াছেন 

“বণাএমে নাই প্রেমের গুঢ়মন্বুণ? এগানে কে না মুগ্ধ হইবে ? 

পাগল মানুষের “কথ মানুষ মাত্রেই পাপী” উত্তিতে বিসংবাদিত। 

থাকিতে পারেনা । এই মহাজ্মার ঈদৃশী ছাকা কথাগুলি অমুল্যরত্ব গাঁখা 

অন্দেহ নাই। ইনি বঙ্গিতেছেন “সত্যাযুগ হইতে অসংখ্য যুগে মহাপ।প করিয়াছ, 

সেই পাপ ম্মরণ করিয়া--১? এস্লে আমাদের অন্দেহ গুরুডর। শুতয়াং তর্ক 

কর] ধৃষ্টতা হইবে মনে করিনা । প্রথমতঃ, আমর ক্সীণ জীব, কেমনে আমরা 

একবারে সত্যযুগ হইতেই, দুচারি জন্মে নয়, অশংখ্য জন্মে, আধার পাপ নয় 

মহাপাপ কৰিয়াছি। এ উক্তি দর্শন সমর্থিত হইতে পারে কফিলা? এতদ্বারা 

বিশ্বাস জদ্মে মহাপাগ শরষ্ট পুরুষের অর্পিত কোনও সামগ্রী | ছ্ির্ভীয়তঃ, সেই 

মহাপাপ সকল স্মরণ করিবার উপাও শুবিধ। কি আছে € তবে প্রত্যঞফতাৰে 

ন। হইলেও মানিয়া নিলেই হয় “কলির জীব সকলেই পাপী।” পক্ষান্থরে 

কেহই পুণ্যবান্ লছে” একথা কেমনে বিশ্বাম করি? পুণ্য আছে পাপ নাই, 
বা পাপ আছে পুণ্য নাই--এ দুইয়ের কোনটি সত্য নয়। প্রত্যেক মানুষের 

যেমন ছুই হাত, তেমন পাগও পুণ্য উতকে পাগ মনে করিয়া দৈত্যাশ্রক 
করাই কল্যাণ পথ। 

ব্রুশঃ। 

সুখ্যাতি । 
(লেখক--শ্রীমুক্ত নুরেশ ভট্টাচার্ঘয।) 

বিশ্ব-ব্য।পিয়া রয়েছ তুমি 

তবু তোমার আছে বিগক্ষ। 
কার'মনোপ্রাণে, সাধিছে সকলে 

(জানিনা) কখন কোথায় কর সখ্য 
০০০০০ 



(কি পঞ্চদশবর্ষ পঞ্চম সংখ্যা ১৩২৩ সাল পৌষ মাস.) 

প্রাণের কথা৷ 
19১৯০. 

বেদাস্তসার বলিয়াছেন ;--*উপাসনানি সুপ ব্রহ্ম-বিষয়ক মানস ব্যাপার 

রূপালি ।” অর্থাৎ, অগুণ বঙ্গের প্রতি মনের ক্রিয়াবিশেষের নাম উপাসন| | 

কেবল বেদাস্তমার কেন, জকল শাস্ত্রই মানাস্তাধে জীবকে উপদেশ দিতেছেন 

ঘে, সর্কহ্রখাধার পরমপুরুষ শ্রীভগবানের উপাসনা-হলেই জীব ভীষণ সংসার, 

বঙ্ধন হইতে মুক্ত হইয়, জরা-জন্ম-মুতযু-শোকতাঁপের অতীত যে পর্ণাননাময়, 

অবস্থা তাহ] প্রাপ্ত হইতে পারে। এক্ষণে সহজে এই উপামনার বিষয় 

একটু আলোচন! করা যাউক। 
পি সং রী 

«এক কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয় যে, "যে অবস্থা! লান্ত করিলে জীষের 

কোন রূপ অভাব, কোন রূপ চিস্তা থাকে না, সেই অবস্থা] লাতেয় চ্ছন্য ষে 

আচপুণ তাহাই উপাসনা উপাসনা শকের ধাত্বর্থ__ অতি সগিধালে থাকা, 1. 

উপ এই উপসর্গের অর্থ সন্নিধি, আর আস ধাতুর অর্থ থাকা নৃতয়াঁৎ ঈবো- 
পাসন! বলিলে তাহার সন্দিধানে থাক] বুরিতে হইবে। 

্ ক ২, 

উপ+আদ-অনু +আল্উপাদনা। অর্থাৎ যে অবস্থা লাগত করিলে জীব 
গরম প্রেমময় ভগবানের প্রেম-সিদ্ধুর গভীর তরঙ্গে গ্তাসিতে থাকে, যে 
ঘবন্থার বলে জীব তূমানন্দের অধিকারী হয় তাহার সাধনোপযোগণী যে কৌশল 

তাহার নামই উপালনা। ছান্দোগ্য শ্রুতির ভাষ্যকায় উপানসার একটা অতি. 
(ই লক্ষণ নির্দেশ করিয়া বলিয়াছেন )-_"উপাসনৎ ভু বথাশাস্ত্র সমপিতৎ 
কিঞিমাবলম্বনমূগ! দায় তন্মিন সমান চিত্তরৃত্তি সন্তান লক্ষণম।” অর্থাৎ, 
বধাশান্্র কোনও পথ অবল্বন পূর্বক শভগধানে চিততবৃতি তমময় করাকেই, 
উপাসল। বলে। 
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রী ১ &. সঃ 

এক্ষণে কেহ কেহ আপত্তি করিতে পারেন যে। এরূপভাবে মিজের সত্তাকে: 

ভগবানের সত্বায় ডুরাইয়। দেওয়ার প্রয়োজন কি? এ বিষয়ে আলোচনা 

করিতে গেলে প্রথমে বুঝিতে হইবে যে, জীবের, স্ষটি-প্রবাহ অনাদি অনন্ত। 
অর্থাৎ) আমর! বহু সহজহার জন্মগ্রহণ করিয়াছি এবং পরেও করিিব। 

শ্ীস্তগবাম জীবোপদেশচছিলে নিজ প্রিয় সধ। অর্জুনকে বলিয়াছেন, 

প্বহৃনি মে ব্যন্ঠীতানি জম্মানি তব চার্জুন। 

তান্যহং বেদ সর্ফাণি নতৃং বেখ পরস্তপ ॥৮ 

অর্থাৎ, ছে অর্জন! আমার এবং তোমায় বহুজন্ম অতীত হইয়াছে, আমি 

সে সমত্তই অবগত্ত আছি। কিন্ত হে গরভ্তপ! তোমার জ্ঞানশক্তি আবৃত 

থাকায় তুমি তাহার কিছুই জানিতে গাত্রিতেছ ন1। 

১৬ গং গু ৃ 

জীব, বর্তৃত্বাভিমান বশততঃ অর্থাৎ “আমিই কর্মের কর্তা, আমিই সকল 
করিতেছি" এই ভাবে মুগ্ধ হইয়া নানাবিধ বর্ম-ছারা জন্মজন্মাস্ধর পরিভ্রম্ণ 
করিতেছে। কিন্ত আপন শ্বরূপ গোচরিভূত হইতেছে না, আমি যে কে, এবং 
কাহার শক্তি আমার অজ্ঞাতসারে আদিয়। হৃদয়ে বল বুদ্ধি সঞ্চার করিতেছে 

তাহ) বুঝিতে পারে না। যতদিন এই কর্তৃত্বাভিমান ছদয়ে বলবতী থাকে 
ততিনই জীব সাংসারিক নানাবিষয়ে বিদ্কোর হইয়। ঘৃরিয়া ষেড়ায়। এবং 

"আমিই দুখী আমিই দুঃখী এই প্রকার অনুভব করে। 
সং ১) 

কষ্ট বোধ হইলে যেমন কষ্ট শুন্য অবস্থা! মনে গড়ে এবং অন্ধকার দেখিলেই 
যেমন আলোকের অস্তিত্ব আপনা হইতে মনে জাগে সেইর এই হৃখ ছুঃখ ক্ষ 
বৃদ্ধির অতীত যে জীবের নিত্য গ্রীতিময় অবস্থা ও নিত্যানন্দমন্ ধাম আছে 
তাহা! এই জাগতীক ক্ষণস্থায়ী তুখ ছুংখাদি হারাই বেশ অনুভূত হয়। ঘে 
পরমধামের শান্ত দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই পঞ্চ রসের ধারা ঝলকে 
ঝলকে উৎসারিত হইয়া তাহারই প্রতিচ্ছায়। ঘারা এই জগৎকে প্রত্িবিস্থিত 
করিয়া এত মধুময় করিয়া! তুলিতেছে সেই ছায়া ধরিয়াই বায়াকে পাও। 
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যাইবে এই যে ছায়া! ধরিয়া! কুয়াকে লাত করিবার উপায় বা পন্থা ইহাকেই 
উপাসনা নামে অদ্ভিহিত কর! যাঁয়। 

রঙ ক ৬৫ 

এই উপদেশ প্রষায় ভেদে 'অমেক রকম দেখা যায়। যে কোন প্রকারেই 
হষউটক দেই পরম-পুরুষ শ্রীভগবানের সহিত একটা সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া লইয়! 
আপনাপন গুরদেবের উপদেশানুলারে কার্য কর! সকলেরই কর্তব্য। কারণ 

এমন ফেবগণ-বাঞ্ছিত মনুষ্য দেহ লা করিয়া! কেবল শৃগাল কুকুক্পের মত 
ভোগবিলাসে মত্ত থাকিয়া আত্মঘাতী হওয়া! কোন মতেই উচিত নয় শাস্ত্র 

পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন ;-- 

“্লন্ধা কথকিমিরজন্ম ছুল্পভং 

তত্ত্রাপি পুংস্তং জ্তিপারদর্শনমূ । 

যস্তাত্ম যুক্তৌনযতেত মৃঢধীঃ 

সহ্যাত্বহ। ত্বং বিলিহস্ত্য সৃগ্রহাৎ ॥'? 

শ্রীদীনেশ চন্দ্র ভট্টাচার্ধা। 

অনুযোগ । 

(লেখক--ভীযুক্ত হরেন্দ্র কৃষ্ণ মিত্র কাব্যবিনোদ 1) 

ওগে! তমালবনের আলো! 

ওগো, গোঠের রাখালরাজ! ব্রজের নয়মমণি কালো! 
অমময়ে থেকে থেকে 

বাশীর স্তানে ডেকে ডেকে 

উদাস প্রাণে কেন গো আর প্রেমের আগুন জালো ? 
ঘরেতে আর রইতে নারি, 
ছল কয়ে যাই খানূডে বারি 

সেথাক্, নদীর-কুলে কদম-তলে স্বোমায় দেখে বাদি ভালো & 
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.. খগো নিঠুর পাষাণ হরি! 

মেইঝো অসাধ আন্তে হেথা; কজন ষে ঝড় ডরি। 

বুঝে তুমি বুঝন। যে, 

যখন থাকি গৃইকাজে 

ভুলেও তুমি তখন যেন ভেক্োনা ছে বংশীধারী। ! 

ডাকুলে পরে আগন-হার! 

.. ছুটিঘো। পথে পাগল-পারা 

সবাই কষে, কলম্টিমী হালে বুপি' কুলনারী। 

বিভূ। 

(লেখক-শ্রীযুক্ত নিরঞ্জন ঘোঁষ 1) 

তি উ তি দান 

হেরি আলোকে হেরি আধারে 

ছেরি সাগরে হেরি ভূধরে 
হেরি নগরে : €হুরি কাঁননে 

হেঙ্গি পুলকে হেরি রোদনে 
হেরি, ইজ্জ-ধনুর বরণে, 

হেরি প্রথর"রবি কিরণে। 

হেরি, দামিনী-দীপ্ত, তারকা-হুৃণ্ড, 

অমার নৈশ গগনে | 

রহ. জলেতে, তুমি, গলিয়া, 

থাক,. বিমানে সদা মিশির়া। 
তুমি, দুল ভুবনে, . 7.7 সুক্ষ, কারগো 

 ভমিছু সম মিয়া & 
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হেরি নিক্কটে হেরি হুদূছে 

হেরি ডিনারে হেরি বাহিরে 

হেকি গ্বোপলে  হেকি গোটকে 

ছেকি জরিয়ে. । ছেরি গে 

হেরি বি মাণিছ হাসিয়া, 

জা, অমেষ রাপেতে সাঞিয়া, 

তুমি, চক্র মাতাবা। মুক্তার পারা; 

আকাঁশে পুহু শোভিয়া। 

তুমি, আমার মাঝে বঙগিয়া, 
তবে, কেন হে মরি ভ্রগিয়া, 

মোরে, প্রত্জল বর, কলাষ হুর, 

মোহ আধার নাশিয়া ॥ 

আর যারাই 

রী ও ও শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্ত ।* 
(রন প্রস্তাৰ) 

(লেখক-_জ্ীযুক্ত দিগিক্র নারায়ণ তটাচার্ধ্য।) 

জরীমডাগবতে আছে--ন্বাপর যুগের অসংখ্য স্সৈষ্ঠ সামনের ভারে আক্রান্ত 
হই পৃথিবী দেখী যনে মনে লোক-পিতামহ পলরযোদী ন্ষার শরণাপন্ন 
হইয়া ছিলেন। তিনি অক্রমুখী গান্ভীরপ ধায়ণ করিয়! ক্রদ্দন কার্রিতে 
করিতে ভীহার মিকটে' উপনীত হুইপ শ্বীয় চূঃখের কথা সিবেগম করিলেন । 

* গভীঙ কৃতজতার ফহিত স্বীকার করিতেছি: যে, এই প্রবন্ধের মাঝে মাঝে 
বঈগ-বিশ্রুত বক্তা! ও পণ্ডিত জীযুজ কুলদা: গ্রসাধ। মঙ্গিক। ঘি) এ, ভাগবত 
মহোদয়ের বর়তা। হইসে সাহায্য: এহণ হরিস্নাছি।, 
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গো) ব্রাধ্ষণ, এবং যাগ-যজ্জ-ছেষী, ভক্ত-নিনদুক, গরুজীকাতর পাপ।চার পরায়ণ 

ফংশ ও তাহার অনুগত কেশী, প্রলম্ব, গ্রস্ৃতি মানব বেশধারী ছুর্দাস্ত দৈত্য- 
গণের ছত্যাচার সহ করিতে তিনি একেবারেই অঙ্গজ হইয়া উঠিয়াছেম। 

ভগবান চতুন্মুথ ব্রহ্মা, ধরণীর এই মকল বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়। জিলোচন শ্রিব, 

ও অন্তান্ত দেবগণ ধার সহিত জীরোদ সমুদ্রের তীরে গমন করিলেন। রক্। 
মনে মনে ভাবিয়া দেখিপেন হষ্টি কর! আমার কার্ধ্য--কিস্ত স্থষ্টি রঙ্গ ও পালন কর! 
ভগবান বিষ্ুর কার্য্য সুত্তরাং তাহার নিকটে এমকল কথা জ্ঞাপন করা কর্তব্য । 

সেই দন্ত সেখানে তিনি সমাগত. হইয়া ভক্তি পূর্বক বেধমন্ত্রে দেবাদিদেব 
সর্ধচূঃখ-বিনষ্কারী সর্ধগুভদ মজলময় ভগবান বিজুর ত্বব, স্বতি ও আরাধনা 

করিতে লাগিলেন। ক্ষণকাল পরেই তগবান বিজুর আদেশ আকাশবাণী স্বরূপ 
এবণ করিয়া! দেববৃন্দকে সম্বোধন করিয়। হলিলেন--“ছে ম্বর্গধাম নিবাসী 

অমরগণ ! যদ্দি অমত্বলাভের অভিলাষ ধাকে ভবে পরমপুরুষ শ)ভগবালের 
যে কথা গুনিতে পাইলাম, তাহা শ্রবণ করিয়া অনতিবিলম্বে সেইরূপ অনুষ্ঠান 
কর। ত্তগবান্ বৈকুঠনাথ অস্তবধ্যামী,--তাহাকে কি আবার বলিয়া জাঁমাইতে 

হয়? তিনি আমাদের নিবেদনের পূর্বেই দৈত্য পড়ি! ধরপীদেবীর সমুদয় 

সম্ভাপ ও হুঃখ কেশের কথা জানিতে পারিয়াছেন। তিনি আপনার বাক্য 

রক্ষা করিবার নিমিত্ত মর্তলোকে.প্রকট বা প্রকাশ হইয়া আপনার কাল-শক্তি 

ছার! বতদিম পধ্যস্ত ভূভার হরণ কার্ধ্যে ব্যাপৃত থাকিৰেন ততদিন তোমব। 

নিজ নিজ অশেষ অংশের সহিত ততলহচর যছু ও পাগুবগণেপ পুক্র 

পৌব্রাদিরপে জন্মগ্রহণ করিয়া তাহার নিকট অবস্থান করিবে। পুরুযোভম 
ভগবান আহরি হ্বয়ংই বিস্তব্ধ সত্ব দ্বরূপ জ্ঞানযান্ বহুদেব গৃঙে আবিভূর্ত 
হইবেন। হুতরাং দেবপতীগণ সেব। পরিচধ্যা্দি ঘারা তাহার তুষ্টি সম্পাদনের 
নিশিদ্ত এবং তীয় হুলািনী শক্তিরূপিনী আ্রীরাধা ও রুক্সিত্বী সত্যতাম। 
প্রভৃতির দাসীতব করিতে জন্ম গ্রহণ ক্রন। এমন কি বিশ্ব-সন্মোহিনী স্তগবতী 
বিশু মায়াও সাক্ষাৎভাবে শ্রীকৃষ্ণ বর্ভৃক আদি হইয়াছেন। 

এখানে আমর! নরবপু ও মানবতার সার্থকতা উপলব্ধি করিতেছি । দেবত।- 

গণ ও দেবপত্ীগণকে পর্যন্ত চরম তোগশভূমি জুখময় ধাম স্বর্গ পরিস্্যাগ 

পূর্বক মত্ত্য ভু্ষম নরবণূ ধানণ করিয়া মানুষ হইয়। আসিতে হইতেছে। 



পৌয, ১৩২৩ । ] শ্রীকৃষ। ও ভ্রীকুষ-চৈতন্য | ৯৫ 

হাতার! ফেব-ন্ম অপেক্ষা ,মানব-জন্মের হিলক্ষণ প্রাধান্ত, গৌর ও লার্থকতা 
পরিদৃষ্ট হইতেছে। | 

বন লীলা করণের সমুদয় বন্দোবস্ত, সমস্ত আয্বোজন ঠিকঠাক হই 
গেল তখন জীকৃক আপিলেম । 

অনাদি অনন্তকাল হইতে, হৃষ্টির প্রথম প্রসন্তাত হইতে, উদ্দাত্ত অনু্াত্ত 
দুর সংযোগে পবিত্র সামবেদ যাহার আগমনী সঙ্গীত গাইয়া আলিতেছেন 

সংযখ-কঠোর যাজ্জিকের হোমানল-প্রজ্জ।লিত যজ্ঞের পবিত্র ধূমপুঞ্জ ধাহার 
চরপ কমল অনেষণ করিয়! কত যুগ্ন যুগান্তর, কতকাল মন্বস্তর, নীল নভোনুলে 

ছুটিয়া বেড়াইতেছে)-_প্রাণায়াম প্রত্যাহার, ধ্যান ধারণার অবর্ণনীয় ক্রেশ 

সহা করিয়া যোগিগণ ধাহার জন্ত নিবীড় অরণ্য ও তিক্তকষায় ফল পত্র সার 

করিয়াছেন ; সমুদয় বান কামনায়; সমস্ত আশ। ভরসায় জঙাঞলি দিয়া 

পরিব্রাফেরা--দুরারোহ গাছাড় পর্ববতে-_দুর্গম ভীর্থে তীর্থে ধাহার চরণরেণু 

স্পর্শ করিয়৷ মানব জীবন সার্থক করিবার জন্য জীহন উৎসর্গ করিয়া চুটিয়া 

বেড়াইতেছেন, ধবাহাকে পাইখার জন্ত সংমার বিরাগী তাপসগণ সংসার স্ত্রী 

পুত্র পরিজন পরিত্যাগ পুর্র্বক বৈরাগ্যের ঝুলি স্বন্ধে লইয়া অনশন অধ্ধীশনে 
* দেহমাত্র রক্ষা করিয়া! দেশে দেশে নগরে নগরে অশ্রভর। নয়নে দিবা বনী 
অতিবাহিত করিতেছেন ; দৈত্যকুল চূড়ামণি প্রহ্াদের প্রাণের সখা, হুনীতি- 

অঞ্চল-নিধি প্রৰের ছদ্বয়-নিধি--পদ্রপলাসলোচন,--ঘিপন্ন গজেজ্রের উদ্ধায় 

কারী, মামষজীবনের পরমার্থ ধন আজ উপস্থিত ! কত যোগী যতি, কত জ্ঞানী 

বুদ্ধ, কত সিদ্ধ চারণ ধাছার গাদপদ্ব লান্তের আশায় উদ্ধা দৃষ্টে ছল ছল নেত্রে 
তাকাইয়া কত বন্দনাগধতি কত নিবেদন প্রার্থনা করিতেছেন,--ধহার কোটি 

চন্ত্র বিনিদ্দিত চত্ট্রানন নিরীক্ষণ করিবার আশার কত দেবর্ধি মহধি কত ব্রহ্গ্ষি 
রাজর্ষি--জীবনের জমুরয় ভোগ-লালস1 পরিহার পুর্ক্রক গভীর ধ্যানে-সভাব 

সমাধিতে নিমগ্ন আছেন--সেই তিনি আজ জীবে সৌন্তাগ্য আকাশে সমুদদিত! 
চক্র হৃরধ্য গ্রহ নক্ষত্র ধাহার আদেশ অবনত মস্তক গ্রহণ করিয়া গতি 

দিবা রজনী মাস বর্ষ রৌদ্র বৃষ্টি মে প্রভৃতি সম্পন্ন করিতেছে, পবনদেষ 
বাহার অথগুনীয় বিধান ও অতুলনীয় মহিমার কথা শ্বন্ ত্বন্ শ্বরে সার! 

বিশ-বরদ্ধাগুময় যানি দিন সমভাবে অক্লান্ত বনে গাই. বেড়াইতেছেন, 
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রতাকর থে পতুধরকে বঙ্গে লা কধিয়। উতাল, গুরঙ্গে বাহ ধিগ্তার পুর্বাক . 

আনদ্দে নৃত্য করিতেছে, আনন্দের গভীরতায় ও মতভায় আপদ! আপি উচ্চ 

কঠে কল্োল-গীতি গাই আত প্রসাধ লাত করিতেছে তিনি আগ বংশের 
যাজধানী মধুর নগরে উপস্থিত! 

আজ মানবের সৌত্ভাগ্যেয সীমা নাই, অন্ত মাই। ভধবান্ আগিলেন, 
কিন্ত কোথায়--কখন্ তিথি আগিঞধেন ? যেখানে তীশ্বধ্য মদমত্ত ধনশালী 

রাঁজন্য বর্গ, গ্রজাধর্গের বুকের ধণ্ত সদৃশ লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মুদ্রা ব্যয় 
করিয়া হুশোভিত--্বর্গ-মণ্ডিত মেখম্পরশী উন্নত শির মনদিপ্নে-_আপনাধেরই 
হ্যাঁ লেবা! পুজার, রাঙতোগের ব্যধস্থা করিয়া বাধিয়াছেম,-বেতণ ভোগী 

পৃ্জারী ব্রাহ্মণ নান[বিধ বসন ভূষণ সা সজ্ঞায় মাগ্য চন্দনে জীবিগ্রহ্র 

অঙ্গ প্রত নিত্য নৃততন সাজে সাজাইয়! শত সহশ্র দর্শকের প্রশংসা ও বাহবা 

জন্ম করিতেছেন কিন্বা প্রতি প্রভাত সন্ধ্যায় উদাত গভীর সামমগ্ত ঝঙ্কারে 

ুখরিত শত শত গপোনিষ্ঠ ধধির খশ্রমারণ্যে, শথবা যেখানে কর্মকাণ্ড 

মিষুস্ত যাক্তিকের যজ্জীয় ধৃম পু কুগুলান্িত তাবে উঠিয়া! উঠিয়া আশ্রম বৃষ্গ 

পত্রকে কৃষ্ণানিত ও কজন মণ্ডিত করিতেছে, কত বেগপাঠ, কত খন্ত্োচ্চারণ, 

বণ শুদ্ধাপ্তদ্ধির ধিচায়, কত আয়োজন, কত পূজার জন্তার,। কত শঙ ঘণ্টার 
আবাহন--সেখানে তিনি আসিলেন না! আসিলেন কংশকারাগারে। 

ব্ধাকাল, কৃষণপক্ষেত অব্ধকারয়্ী রজনী, আকাশ খম-খোর-কুষ। মেখা. 
বলীতে আচ্ছদ্। মুষগধারে বৃষ্টি পড়িতেছে,_ গুড় গুড় শকে যাঝে মাঝে মেখ 
গর্জন গুইতেছে-_বিছ্যুৎ চমকিতেছে--যোগমাঘ়া ভগবতী বিখ্ব চরাচরকে 

আপনার যোগ-দিদরায় অচৈভহা করিয়াছেন । রাজপথে, রার্জবাড়ীর ছায়ে 

দ্বারে অন্তরে অস্ত্রে সাজ সঙ্জীঘ হুসজ্িত নগর বক্জক--প্রহরীর দল গভীর 
সিদ্রায় অচেতন? দেধ মন্দিয়ের মল প্রদীপ নির্বাপিত্ত |. শৌবল ত্রাঙ্গগ- 

গ্রণ সন্ধ্যা আরতি স্াপন করিয়া নৈবেধা ও ভোগের সামগ্রিগুলি বসতে 

পুটিলীতে বাঁধিয়া লইয়া দেবাগধের ধীগাধলী নিভাইর। দি়া ছার কুছ করতঃ 

আপন গৃহে প্রস্থান ক্সিয়াছেন? লগরী নীরব-নিস্পন্দ! পত্র পণ্ডদের-. 
শৃগীগ বুকুয়েক শব পর্ধাত্ত যখন নাই এমন সধয শতকোটি চত্রের সগিপ্ব শীগুল 
খ্যোতি পরাধ করিয়া ₹ৃষ্চস্র বংশের কারাগারের কঙ্গে আনিস। উপস্থিত 1 



পৌষ, ১২৩ ভ্কৃষ্ণ ও হীকৃষ্ণ-চৈতন্যু। ৯৭ 

যেখানে অগরাধীগণ, দহা, তস্কর, দোষী, গ।পীদগ দাওন কায় কেশ ও 

নিধ্যাতনে হেদ্রনা-ধিদ্ত হুইয়। নিরন্তর নয়নজলে নির্জন কার।কর্চ ভাসাইয়] 

দেয়, যেখানে আমর] ঘ্বণার মহিত অপরাধীগণকে আবদ্ধ করিয়৷ নন! গ্রকার 

কঠে।র শান্তিতে অন্ভরিত করি, সেই পতিত পাপী অল।থ নিরাআয় অপরাধীগণের 

কারাগৃহে পঠিতপাবন, পাপীকতশরণ। অনাধ-নাথ, বিশ্বস্তর হরি আলিম 

উপস্থিত। কারাগার হইপে কি হইবে, ভক্ত ব্মুদেব পেনখর যাতনা যে 

তাহার পক্ষে অসহ্থ। বসুদেব দেবকীর অন্তরের ডাক যে সেই অন্তর্ধ্যামা 

হরির নিকট পছছিঘ়াছে, তিনি কি আর স্থির থাকিতে পারেন? ভক্ত-বংসল 

কি তক্তের বেদনা স্বচক্ষে দেখিতে পারেন? ভক্ত অনন্য-শরণ হইয়া কাপে 

অশ্রগাবিত নেত্রে ডাকিলে ধে তিনি স্থির থাকিতে পারেন না। আমরা মনে 

করি দেবাপয়ে, মেধস্গশা ভগ্চশির মন্দিরে, তীর্থ ক্ষেরে-বৈকুঠেই শুধু তাহার 

বান খাপথ্র স্থুন। এ কথা যে মত্য নয়,--তক্তের জন্য যে তিনি যে কোনও 

স্থানে গমন করিতে শস্তত, ভক্তের মান রক্ষার জন্য তিনি যে স্ফটিক তত 
মধ্যে গধ্যন্ত আবভত হইয়াথকেন--পতিভ-পাবন-প।পী-তারণ যে পতিত 

পাগীকে উদ্ধার করিয়া ক্রোড়ে লইবার জন্য ছল ছল নেত্রে তাহাদের গপ- 
কক্ষে ও পিশাচতলীগা-নিকেতনে মাঝে মাঝে আসিয়। উপস্থিত হন--তাহাই 

গ্রমাণিত করিবার গন্য হরি আজ কংশ-কারাগারে অপরাধী বন্দীগণের কক্ষে 

আসিয়া উপস্থিত। গাপার চক্ষু নাই, তাই মে ভূবন খোহন শ্ঠামহুন্দরকে দর্শন 

করিয়া জীবন দার্থক করিতে পারে না, কর্ণ নাই তাই তাহার অমিয়-ক্ষবিত সেছ 

পূর্ণ বাণী শ্রবণ করিতে পারে না। তারা না দেখুক--না শুনুক, হিলি 

নিশ্চয়ই আসেন। পাপী তুলুক, তিনি ভুলিতে গারেন না। দীব মে সম্বন্ধ 
ভূগিয়া গিয়াছে বণিয়ই তার এত দুর্দশ], এত ছুঃখ, এত ক্লেশ! মায়ার 

এমন প্রাণাস্তকারি বন্ধন! | 
কৃষ্ণ*নিত্যপ্বাম জীব তাহ] ভূপি গেল। 

সেই দোষে মায়া তার গলার বার্ষিল॥ 

ক. রং র্ 

নিত্য-বদ্ধ, কৃষ্ণ হৈতে দিত্য-বহির্শখ | 

.. নিত্য-মংসারী ভুঙ্গে নরকাদি, দুঃখ ।. 
১৩ এ 



৯৬, ভক্তি । [১ ৫শ বর্ষ,-€ম সংখ্য]। 

সেই দোষে মায়! পিশাচী দগ্ডকুরে তারে। 

আধ্যাত্বিকাদি তাগত্রয় জারি তারে মারে॥ 

(জ্রীচৈ তন্য-চরিতাযৃত মধ্যলীল। ২২শ পরিচ্ছেদ ।) 

জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্য দাস। 

কৃষ্চের তটস্থাশক্তি তেদাছেদ প্রকাশ ॥ 

কৃষ্ণ ভুলি সেই ভীব অনা্ধি বহিষ্মথ । 

অতএব মায় তারে দেয় সংসার হঃখ ॥ 

(শ্রীচৈতন্চরিতামুত মধ্যলীল! ২৪শ পরিচ্ছেদ ।) 

প্রভু ষে শুধু মন্দিরেই যান না, কারাগারেও যান, প্রভু যে শুধু মন্্রেরই 

বশ মন, ব্যাকুল আহ্বানেরও বশ, প্রভু যে শুধু সাধু পুণ্যবান ও ভক্তের পবিত্র 

গৃহেই আগমন করেন না পাপী তাপীর নিকটে কারাগারেও যে তিনি যাইয়া 

থাকেন, তাহার যে সব্ধত্রই গমনাগমন আছে ও হইতে পারে তাহাই ভালরূপে 

মন্তরন্তরাভিজ্ঞ বচন-বাগীশ অভিমানী বিগ্রগণকে বুঝাইয়। দিবার জন্য প্রভু 

আজ কারাকক্ষে উপস্থিত! আর বাহুদেষ দ্েবকী? প্প্রথম জন্মে গ্থারসুব 
মন্বস্তরে দেবকীর নাম ছিল পৃশ্সি, আর এই নিস্পাপ ৰনুদদেব সুতপা নামে 

প্রজাপতি ছিলেন। ব্রহ্মা তাহাদিগকে প্রজা-হ্ষ্টির নিমিত্ত আদেশ করিলে 

তাহার! ইন্ত্িয় সংযম করিয়া! কঠোর তপস্যা! করিঘ্বাছিলেন । 

বর্ধাবাতাতপহিম্ষন্মকাল গুণাননু। 

সহমানৌ শ্বাসরোধবিনিধূতমনোমলৌ ॥ 
শীর্ঘপর্ণানিলাহারাবুপশাস্তেন চেতসা। 

মন্ঃ কামানভীগ্নস্তৌ মমারাধনমীহখুঃ ॥ 

এবং বাং তপ্যতোর্ডজে তপঃ পরমছৃক্রমূ। 

দিব্যবর্ষসহুতআণি দ্বাদশেয়ুশ্মধাস্বনোঃ 

ভ্রীমভাগবত, ১৭ম স্বন্ধ ৩য় অধ্যায় ৩৪--৩৭ শ্লোক 1) 

বর্ষা, বাত, ক্লৌদ্র, শিশির, গ্রীস্ম প্রভৃতি কাল-গুণ সকল তাহাদিগের উপর 

বহিয়। যাইতে লাগিল। প্রাণায়াম ভ্বারা৷ তাহাদের মনোবল দূরীভূত হইয়াছিল, 
বৃক্ষের গলিত পত্র ও বায়ু মাত্র আহার করিয়। ভগবানকে পুত্র-প্রাপ্তি কামনায় 
কঠোর আরাধন! করিয়াছিলেন । স্তগবানে চিত্ত সমর্পণ করিয়া স্থুকঠোর 



পৌব। ১৩২৩। ] স্রীরুষ্$ ও স্রীকষ্জ-চৈতন্য ৯৯ 

তপস্যা করিতে করিতে দেব্পরিমাণে দ্বাদশ সহত্র বসত গত হইয়াছিল, এবং 
তাহারই ফলে ভীহার1 ভগবানকে পুত্ররূপে লা করেন। 

অলন্ভ অনল কফ ভক্ত-লাশি খায়” 
ভক্তের কিন্কর হয় আপন' ইচ্ছায়। 

সুতরাং ভগবাষ জ্ীকৃষের কংশ-কারাগারে উপনীত হওয়। আব আশ্ধোের 

বিষয় ঝি? আ্রীশ্রীচৈতন্য-ভাগবতকার বলিয়াছেন-_ | 

ভক্ত-বঙ্গা লাগি প্রভু করে অথতার। 

নিষবধি তক্ত-লঙ্জে করেন বিহার ॥ 

অবর্তব্য করে প্রভু সেবক রাখিতে 

তার সাঞ্ষি বালী বধ স্ুগ্রীব নিমিতে॥ (ওর অধ্যায়, অন্তাণীলা) 

আবার শ্রীভগবান শ্রীমুখেও বলিয়াছেন :-." 

তক্ক-বই আমার দ্বিতীয় আর নাই। 

ভক্ত মোর পিতা মাতা বন্ধু পুত্র ভাই ॥ 

যদ্যপি স্বতন্ত্র আমি শ্বতন্ত্র বিহার। 

তখপিহ তৃক্ক"বশ স্বভাব আমার ॥ 

| (১ম অধ্যায়, অস্তযধঞ্ড চৈতচ্য-ভাঁগবত) 

জীমস্তাগবতে্ড ভজ-মাহাত্ম্য সম্বন্ধে ভক্ত-চুড়ামণি অন্বরিষ বাঙার প্রসঙ্গে 

শ্ীতগবান নিজমুখে বলিয়াছেন ১-- | 

অহং ভক্তপরাধীনো হৃস্বতন্ত্র ইব দ্বিজ। 

সাধুভিগ্র-স্ত-হদয়ে। ভক্তৈর্ভক্ত-জন প্রিয়; ॥ 

নাহমাতানমাশ[সে মডক্তৈঃ সাধুভির্বিন1| 

ভিয়ঞাত্যস্তি কী ব্রচ্ন্ যেষাং গতিরহৎ পরা 
সাধবে। ভদয়ং মহাৎ সাধুনাৎ হদয়স্তহম। 

ম্দনাত্তে ন জানস্তি নাহৎ তেভ্যো মনাগপি 1 

আমার নিজের কোন স্বাতন্ত্য নাই, আমি ভজ্ঞাধীন, সাধুগণের' সাধুসতাক় 
অমার হৃদয় অভিভূত ও পরাজিত--ডক্তিতে তক্তগণের আমি. অতিশয় প্রশ্ন '। 

 মন্তক্ত সাধুগণ ব্যতীত আমি আমার আত্ম-ঘশ নহি; সাধুগণই আমার হার, 
আর মাধুগণের হৃদযই' আমি--তাহারাঁও আমা ভিন্ন অন্য জানে না, জাগিও 



টা ৩ ভপ্তি | | | ১৫শ বর্ঘ,- ৫ম মহখ্যা। 

(০ রাহা ারারারারাাতাররাররাররারররাতাারারারাররারারারাররারারররানরারারাহারা
রবাঠররাকাররাাডাসএররটসররররোরারাররাটররারারাররগাাাররা- 

তাহাদের ভিন জানি না, তাহাদের আমিই গতি আম।রও ভাহারাং গতি। 

তই ভগবান আজ ঘৃণিত অন্ধকারাচ্ছন্ন কারাগুছে ভক্ত'রক্ষার নিমিত্ত 

আবিভত! সাধুদিগের পরিত্রাণ এবং সাধু-ভক্তগণ-বিদ্বেষী পাপাত্ব'গণের 

বিলোপ-উদ্ধার-মাধন উদ্দেশ্য ভগণান এই রূগেই যুগে যুগে আবির্ভ,ত হইয়া 

ঘাকেন। মংস্যাধি অধতারগণেরও এই কারণই আবির্ভাব হইয়াছিল । 

"ভগবান শ্ীকষ্চকূপে আসিলেন! মানুষ তাহাকে কত নুরে? কত ছন্দে, কত 

আকুপি বিকুলি করিয়া ডাকিয়াছে, তাহার জন্য কত সুন্দর সুন্দর, ত গগন- 

স্পশ। দেবার নিম্মীণ করিম়।ছে,। তাহাকে দর্শন করিবে বলিয়া কঙড ঝড় 

লঠন, কত রৃতু দীপ কত আদলাক রোন্াই জালাইয়াছে তিনি তথায় তখন 

আসিলেন না, তিনি আমিলেন গ্রারুটর ভাত কৃষ্ধাষ্টমীর তমিত্রা ভরা রজনখীতে 

সকলে যখন নিদ্রামগ্»! তুখ শয্যায় শায়িত! বেহ তাহ।কে আভ্যর্থনা করিবার 

অবমর পাইল না, সেই 1চবপ্রিমতস্রে রক্ত ংগজ। চকণ যুগল নয়নের জলে 

ধৌত করিয়। দ্বিয়। কেশছ্ালে মুছাইয়া দিবার স্ময় গাইল না। [নি অন্ধকার 

কারাগারে আপিয়া উপস্থিত হইলেন । তাহার আগমনের কাল অর্বগণ সম্পন্ন 

গরম রমণীর শোভা ধারণ করিল, রোহিণী নক্ষত্র উদ্দিত ও অন্যান্য গ্রহতারক! 

শাস্ত ভাব ধারণ করিল) দিক সবল গ্রমন ও গগন মণ্ডলে নি্জল নক্ষত্রগণ" 

কাশ হইতে লাগিঙ্গ। পৃথিবীস্থ পুর, গ্রাম, গ্োষ্ঠ এবং আকর সকল বুল 

মঙ্গলময় হইতে থাকিল। নদী সকলের জঙ্গ গ্রসন্ন হইল, হুদ সকল কমল- 
মালার শোভাশালী ও বনরাজী অমৃহ পঞ্রি ভ্রমরাদির কলরবে পরিপুর্ণ, পুষ্প- 

গ্তবকে শোভিস্ত হুইয়| উঠিল। গবন মুখস্পর্শ হুইয়৷ পুণ্য গন্ধ দশার্দিক 

আমোদিত করিয়া বহিতে লাগিল। ঘ্বর্গ হইতে দুলুভি ধ্বনিত হইল, 

গন্ধর্বাগণ শুশ্বরে গান, মিদ্ধচারণ নিকর স্ব এন অপ্লএা1গণের সহিত বিছ্যাধরগণ 

আনন্দে নৃত্য আরত্ত করিল, দেব ও ঝবিমণ্ডলী হধ-দ্বিত হইয়া পুষ্পবৃষ্টি আরম্ত 

করিলেন) মনের আত্যগ্ডিকি আনলো জলধর আমুহ মন্দ মন্দ গর্জন করিতে 

লাগিল-__-এমন সময় পূর্বাকাশে চন্্োদয়ের স্তায় ভগবান শ্ীকৃষ্ণচল্প কংশকারা- 

গৃহে সমুদিত হইলেন। কিবা তাহার পুর্ব ভুবন-মনোমোহন রাপ7)-- 

তমডুতং বালকমদুজেক্ষণং চতুভু'জৎ শঙ্গদাদ্যুদামুধমূ । 

উবংমধক্মং গলশোভিকৌ নং পীতান্বরং সান্্রপয়োদমৌভগমূ ॥ 



পৌঁষ ১৩২৬ । ] ॥ ভক্ত-কথাম্বত | ১০১ 

মহ হট মহ হকৈছুধ্যকিরীটক গুলত্ষা পরিঘক্ত সংত্রকস্তলমূ। 
উদ্দামকাঞ্চ্য দর কষ্কণািভির্বিরোচমানং বনুদেব শ্রঙ্কত॥ 

(শ্রাীমদ্তাগবত, দশমন্ত ্গ, ৩য় অধায় ১'১* শ্লোক) 

পদ্রগলাস তুল্য হুন্দর লোচনদ্য়, শঙ্খচক্র গদাপদ্ন প্রভৃতি আমুধ শোন্ভিত-_ 
ুকোমণ চতুভু'জ। বঙ্স্থলে ভ্ীবতসচিহন বিরাজমান_কঠদেশে কৌন্তভ- 
সণি_-পরিধানে পীণ্ভবদন, বর্ণ নিবিড় জলধর, তুল্য শ্যামমুন্দর, মহামূলা 

বৈদূর্ধা মুকুট ও কণক্ধ কুণ্ডু জীমুখের শো বন্ধন করিতে যাইয়। নিজেরাই 

পরম শোভন হইয়! উঠিষাছে। 

কিন্ত মানুষের কি ভ্রম! যুগযুগাস্তর ধাহার জীমুখকমল ধ্যান করিয়! 

আ'সিত্বেছেন, ধাহাকে ক্রোড়ে লইয়া কত বাংসলা প্রেমের অভিনয় করিয়া 

অসিতেছেন- দেই বহদেব দেবকী মা তাহাকেই চিনিতে গারিতেছেন না। 

বন্ত শব, কত সুতি বন্দন। করিতে লাশিঞ্পেন “হে বিভো! অখিলেশর ! তত্ব 

দশা! বজেন._আপনা হইতেই এই পগঞ্ডের স্ষ্টিস্থিতি প্রলয় হইতেছে--অথচ 

আপনি নিন নিক্ষির ও অবিকারী। আপনি ভ্রিলোকীর প্রাণনাথ, শ্বী় মারা 

দ্বারা শুক্লবর্ণ ধারণ করেন, স্ট্টির নিশি রজোঞচণ।ঘ্িত রক্ত বর্ণ গ্রহণ ধরেন 

এনং গ্রাল্ত মঘয়ে কৃষ্ধবর্ণ খীক্কার করিয়া থাকেন । হে বিভো! আপনি এই 
গমন্ত্র লোকের রফা করিয়া আমার আলয়ে কষ্কবর্ণ ছইয়। আবিভূতি হইয়াছেন!” 

পর 

 ভক্ত-কথাস্ৃত।* 

(লেখক  শ্রীধুক্ত রসিক লাল দে) 
পপ 

মহাগরভুর নিত্যলীলা, সর্বকাল স্বয়ং প্রকাশ আছেন। 

নাহং তিষ্টামি বৈকুঠে যোগীনাং হৃদয়ে ন চ। 

মস্তক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিমি নারদ?” 
শি সপ পপ ০ কী শী? শপ পালা দ্পপাপীা 

* এজুদয় গাঠনগণ! এই গ্রবন্ধটার সকল স্থানের সহিত আমদিগের 
সতের মিল হয় না। তথাপি, ভক্ত কথামৃত বলিয়। প্রকাশ করিলাম। যদি 

প্রবন্ধ পঠে কাহারও কিছু বন্তব্য থাকে তবে তিনি উহ লিখিয়া গাঠুইলে 
ভক্তিতেই যথাযধ প্রকাশ হইবে। (ভক্তি সম্পাদক) 



১৩২ শক্তি | ! [১৫শবর্।-€৫ম সংখ্যা। 
রাহ

াত 

"আমার ভক্তের পুজা আমা "হইতে খড়। 
সেই প্রভু বেদে ভাগবতে করিয়াছেন দৃঢ় ॥” 

লাভ, পুজা, শ্রতিা প্রেমের বাধক শুভ্ভকর্মু। তজ্জন্য হরিন্ক্তিবিলাস স্মৃতি 

ইত্যাদি কোন শাস্ত্র মগাপ্রতুর শ্রীমুদ্ধি প্রতিষ্ঠার বিধি প্রকাশ্যভাবে দেন নাই; 
যহাগ্রতু, স্ব: স্ব-গ্রকাশ, অজ্ঞান তমঃ নাশ হইলেই অর্বত্র মহা প্রভুকে দেখিতে 
পাইবেন। শ্রীধাম নবদ্ধীপে কোন ভক্ত শ্রীমুর্তি প্রতিঠিত করেন নাই। 

তঞ্তকে অবজ্ঞা করিয়া শ্রীনূর্তি পুজা করিলে পুজা বিড়ম্বনা হয় । কোন 

. ব্যবসারী গুরু, অর্থ উপায়ের ছন্য শ্রীমূত্তি সেব! প্রকাশ করিয়া ধর্মের এই প্রকার 
ব্যভিচার করিয়াছেন, পঞ্চম বেদ, আত্ম সমর্পণকারী ভক্ত তিন্ন বেদ বিধি দ্বার 

মহা প্রভুর পুজা হয় না; “বিনা প্রেমসে লাহি মিলে নন্দ লাল1।+) 

শীচৈতন্যচরিতাঁমৃত জগতের সকল গ্রন্থের সার, উদ পঞ্চম বেদ বলিয়া 

কীর্তিত। আচগালে প্রেম দানই, উহার উদ্দেশ্য ; এই গ্রন্থে, সকল জীবের 

লহান অধিকার, তবে পতিত হওয়া চাই। 

অনুরাগী গুণাঁতীত, কর্ধাতীত, বাহা জগতে থাকেন না। তাহারা অধ্যাত্ম 

জগতে, নিকুগ্জ লীল। দর্শন ও আদ্বাদন করেন। রাগ মার্গ লাধারণের দৃশ্য 
নহে। ভাবের গোচর;) যথা-- 

'্রন্গা্ড ভ্রমিতে কোন ভাগাবান জীব 

গুরু কৃষ্ণ প্রসাদে পায় তক্তিলতা বীজ ॥” (চরিতামৃত।) 

বাউল বলিয়া কোন সম্প্রদায় নাই; অগপ্রাকৃত দেছে, কষ গ্রেষে, 

দিব্যোম্মাদ হইলে বাউল হয়। প্রাকৃত ধর্ম ধ্বজী, বাউল নহে) উহার 

নকল বাউল। "তুমি এক বাউল, আমি দ্বিতীয় বাউল, অস্তঞ্ব তুমি আমি হই 

সমতুল।” চরিতামৃত্তের এই বাউলই বাউল । এ বাউলের অণুকরণ হয় না। 

বাহা জগ্গতে নিরপরাধ নাম সংকীর্ভন, অধ্যাত্ব জগতে রস আন্বান| এই 
অধ্যাত্্ম তাৰ কেবল শ্বরূণ ঝামানন্দ গ্রভৃতি অন্তরজ ত্বক্তগণ বতীত্ত অন্য কেছ 

দেখিতে পান নাই , দেখিলেও বুঝিতে পারেন নাই | উহা অত্যন্ত নিগুঢ়।” 

প্বুঝিবে রসিক ভক্ত না বুর্ষিবে মু ।” "রথ আনে সব জগৎ মিশ্রিত। 
রশ্বধ্য শিখিল জানে নহে মোর প্রীত ॥" 



পৌষ, ১৩২৩।] । ভক্ত-কথামৃত | | ১০৩ 

“কম্দধ তপ ঘোগ আন, বিধি ভক্তি জগ ধ্যান, 

ইনা হতে মাধুর্য ছুল'ভ। 
কেধ্ল য়ে খাগ যার্গে ছজে কুন অনুযাগে, 

. তারে কৃষ্ণ মাধুধ্য হুলত 1 
এই ভাব অন্তরঙ্গ ভক্ত ব্যতীত বহিজগাতে পাইবর উপায় নাই। 

"দেশ কাল পাত্র তেদে ধণ্মাদি বিচায়। 

আধন স্ত্তি এ চারি বিচারের পার ॥ 

সর্ধ দেশ কাল দশা জনের কর্তৃব্য। 
গুরু পাশ সেই ভক্তি প্রষ্টৰা, শ্রোতব্য 87 

মান্নাতীত না হইলে মাধুর্য 'ভাব অনুষ্তব হয় না) মায়াীত হইবার জন্য 

প্রথমতঃ 'মহামায়া যোগ মায়ার সাধনা করিতে হয়; তাহা বাক্য মনের 

অগোচর, অব্যক্ত, সাধু সঙ্গ লাভগম্য ১ সম্প্রদায়ী বাউলগণ সাধুসঙ্গের অভাৰে 

রাগ মার্গ আচ্ছাদন কন্সিয়াছেন। বৈষব ধন্মে কলগ্ক আনিয়াছেন। উহার 

মহাগ্রভুর মত লইয়াছেন হটে, কিন্তু তৎস্ু একটু শ্বমন্ত সংযোজিত করিয়। 
সত্য পথটাকে কলদ্কিত করিয়াছেন এক কলম হুদ্ধে একবিন্দু দু! দিলে সমূদা 
র্থই নষ্ট হুয়। “নির্পাল সে অনুরাগে, না লুকায় অন্য দাগে, শুরু বন্ধে 

যেন মসী বিদ্দু।” এই সকল বাউল শ্রীচৈতন্য টরিতামৃততরূপ মহালত্যপথে 
বিবর্ত-বিলাসরূপ একটা কলিত মেখ স্যি করিয়াছেন । 

বিবর্ত বাদ মহাপ্রভুর মত নহে; পরিণাম বাদ, অচিস্ত্-ভেদাভেদ ত্বতঃ 

হ্বপ্রকাশ ভাৰ শ্রহণের হেতু ধন্ম স্থাপন; "অস্তঃ কৃষ্ণ বহিগৌ' বাছিরে 

বাধাতাৰ। প্রকৃতির সাহায্যে প্রকৃতি হইতে হইবে; যেরূপ কাচপোক। 

আরঙলাকে নিজ বং ধরায়, তদ্রুপ । বাউলগণ বিপরীত কার্ধ্য করিতেছেন, 

প্রকতিগুগিকে শ্রীমতি সাজাইঘা প্রাকৃত দেহে অপ্রাকৃতের অনুকরণ করিয়া 

মব্বনাশ করিতেছেন। মহাকবি চও্ডিদাস প্রভৃতি শবয়ং ভ্রীরাধিকার ভাব গ্রহণ 

করিয়। গ্রকৃতি হুইয়াছিলেন। "পুরুষ ছাড়িয়া! গ্রকৃতি হব, এক দেহ হৈয়া 

নিত্যেতে যাব 1” ইহাদিগকে শরণাগত, পতিত, ত্কিঞ্চন হইতে হইবে। 

কিন্তু শিক্ষার দোষে দকলে সাধু মহাস্তিরূণে ব্যবসায়ী গুরু হইয়া অনেক অবলায় 
জীবন নষ্ট করিতেছেন। 



১০৪ ভক্তি ।/ [১৫শবর্ষ_ ৫ম মংখা। 
চারা জারজ 

ইারা যদ্দি কোন প্রকারে সাধুমগ পায় তাহ] হইলে সমুদ্রে নদীমিলনের 

ন্যায় সমুপায় উপধর্মগুগি মহাগ্রভুর শরণাগত হয়। মহাত্মা শঙ্করাচাধ্যের মত। 

অদ্বৈতবাদ, উহ এই-_ব্রহ্ম সত্য, জগং ও মায়! মিথ্যা, ইহাতে নির্বাণ হয়; 

মেব্য সেবক ভাব থাকে না। | 

হ্বীমন্মহা প্রভুর পরিণ।ম বাঁদ ও অচিত্য ভেঙগান্ছেদ তত্তে জগৎ ও মায়া, সত্য 

ও নিত্্য। জীবের দেহে আত্মবুদ্ধিই মিধ্যা। “কৃষ্ণ নিত্য দস জীব তাহ] ভূনি 

গেল। সেই দোষে মায়! তার গলায় বাধিল ॥ ধান প্রভু সম্বন্ধ পতি তরি 

গথে যাওয়া যায় না। 

"্রাধাকৃ্* এক আক! ছুই দেহ ধরি। 

অন্যোন্যে বিলাসে রস আাদন করি ॥” 

সেই ছুই এক এবে চৈতন্য গোমাঞী। 
র রন র্ 

"নিপপাণে কি আছে ফল, জলেতে জল মিশার। 

চিনি হওয়া ভাল নয় খেতে ভাল বাসি। 

কৌতুকে প্রমাদূু বলে, করণ! নিধির বলে 

চতুর্বগ করতলে ভাবলে এলোঁকেশী ॥, 

অচিস্ত্য ভেদাছেদ--এইরূপ, প্রেমের বলে শ্রীভগবানের সহিত ভঙ্গের 
মিলন, ইহ! অভেদ, আর বাহে ভেদ; চিন্তা দ্বারা এ ভাবের অস্ত পাও 

যায় না। তজ্জন্য অচি্ত্য। চক্ষে এ ভাব দর্শন করিলে চক্ষু কের বিবা? 
মিটিয়া যাঁয়। | | 

ভক্তকে অবজ্ঞা করি প্হূর্তি পুজা করিলে পুর্তা বিড়ন্বনা হয়। আর্থ 

উপায়ের জন্য জীমুর্তি সেবা প্রকাশ, ধর্মের ব্যভিচার ।_ প্রেম ব্যতীত, যে 

বিধি দ্বারা মহাপ্রভুর সেবা হয়না । “বিনা গ্রেমসে লাহি-মিলে নম্নলাল।।” 

নব ছিদ্রবিশিষ্ট মনুষ্যদেহ যখন নিগুণত প্রাপ্ত হয, তখন এ দেহ দ্বার! 

পরব্যোম হইতে যে শব্দ বাহির হয়, তাহাই বংশীদ্বনি। বংশীধ্বনির বাহি 

বিষজ্কালা, অন্তরে আনন্দ । বাহিরে গাঞ্জন্য শঙ্ঘধ্বনি হইতে থাকে, পাবধ' 

গণের উহাতে ভ্দৃকম্প হয়, এই ধ্বনির শ্বর এইরূপ-_“গ্রলয়কালীীন গণ? 

গজ্জে? তি তিষ্ট সতত তজ্জে; জন-মনোহরা শমনসোদয়। গর্বা খর্ব করে। 



পৌষ, ১২৩. ] প্রেরিত পত্র । ১০৫ 
) নি 

আবার তত্তগহণের নিকট উহা-_'কণ্ঠের গভীর ধ্বনি) নবঘম ধ্বনি জিলি।, 

যার গানে কোকিল লাজায়। যার এক শ্রতি কণে, ডুবায় জগতের কাণে, পুল? 

কাণ বাছড়িল। যান ।” 

“রু কৃষ্ণরগ' হন শান্ের প্রমাণে । 

গুরুরণে কষ কূপ করেন তক্তগণে ॥' 

শব ব্রদ্মের পারগামী এবং পয়ব্রক্মে নিমগ্ন স্বক্ত ব্যতীত গুরু হওয়া যাঁয় না। 

“অন্ধ স্বন্ধে অন্ধ চড়ে, [.. উদয়েতে কৃপে পড়ে, 

কণ্মীকে কি কর্ম ছাড়ে, তার কি প্রমঙ্গ। 

এই ধেতোমার ঘরে, ছু চোর চুনী করে, 

তুমি যাও পরের হরে, এ তো বড় রঙ |” 

শ্ীগুর, $ফ, সৈষণধ, নাম, সর্বাকালই সন্ত; নিত্য নৃতম সতের নানান 

লাই। কাজেই মিধ্যাঞ্ডক কেহই করিধেন না। 

রানার 

প্রেরিত পত্র ॥* 

ম।ননীষ _-ল্লীভক্তি পর্িক! সম্পাদক মহাপয় লমীপেযু 

ভক্তি ভাজন সম্পান্ষক মহাশয়! 

্ীমস্মঙাপ্রড়ুর ইচ্ছায় আৰ্স কাঁল চারিদিকেই তক্তি-মত প্রচারিত এঘং | 

ভক্কি-শান্সের আলোচনা হইছেছে) ইহ! অবশাই হুণের বিষয়, কিন্তু দগ্ধকাষের 

ন্যায় আমর! প্রাচীন যে কয়েকজন হুতভাগ! আছি এই প্রচারের মধ্যে নব 

অথবা ্রমন্মহাপ্রভ়র গ্রচাতিত বিশুদ্ধ মন্বাদের বিরুদ্ধ কাধ্য দেখিলে 
িিনিডি88888 ডিউটি ডি 

* ময়মনপিংহ, সেরপুর টাউন হইতে শ্রীযুক্ত গ্রেমামন্দ দাগ মহাপয় এই 

পত্রেখাদি আয়াদিগকে পিখিয়াছেন, অমর! পাঠকগণের অরগতির জান সুকিতে 

প্রকাশ করিলাম । এ গন্ধে যি কাহারও রোম ক্রিছু বতখ্য থাকে তাহ 

পাঠাইলে আমা হারাত্থরে ভ্তিতেই খ্াকাশ কর্মিঘ। কেকিমস্পাদক।) 
১৪. 



১৯ ৬ ভক্তি |. [ ১৫শ বধ, ৫ল সংখ্যা । 

প্রাণে বড় বাঝে। আধার তাহাই যদি কেহ গৌরব করিয়া সমর্থন করেন তবে 

নিতান্তই অসহ বোধ হয়। অ:নক দ্বিন হইতেই অনেক কথ! গনিতেছিলাম । 

ভাবিও।ম সহিয়।ই যাইব, কিন্তু প্রভু তাহ] দিলেন না। 

আপনি নিত্য-হলা- প্রবিষ্ট শ্রীযুক্ত দীনবন্ধু বেণান্তরত্ব মহাশয়ের কনিষ্ঠ 

সুতরাং আমাদিগের বরই আদরের পাত্র, আপনার'ভক্তি-নিষ্ঠ। তেপিয়া যেমন 

বড়ই হুখ হয়, তেমনই আপনার কাগজে সিদ্ধান্ত বিরুদ্ধ প্রবন্ধ দেখিলে আবার 
ততোধিক মনোকষ্ট পাই । 

গত বর্ষের চৈত্র মাসের সংখ্যায় ভক্তিসাগর মহাশয়ের লিখিত "কি 

আনন্দ শ্রীচন্দত্রশেখরে নামক প্রবন্ধ বাস্তবিকই নিতান্ত সিদ্ধান্ত [ব2দ, 

শ্ীএকাদশী দিবমে মহোংলব কোন্ বিধি অনুসারে হইল? প্রাচীন, 

নিজ্য-পিদ্ধ জ্ীহরিনা়ের পরিবর্তে নূতন হাত গড়ান নাম দ্বারা অষ্ট প্রহর 
নির্বাহ ইহাইবা কেমন বিচার ? 

নিতাই গৌরের নাম শুনিবে না এরপ গৌড়ীয় বৈষ্ণব কি কেহ আছেন? 
গ্রবপ্ধ পড়িয়াই বোদহয় যেন সরঙগ বিশ্বামী কোমণ শ্রদ্ধ ব্যক্তিগণকে ক্ষেগাই বার 

জন্যই ভক্িগাগর মহাশয়ের এ কজ্িত্ পরিবাদদ। সম্ভবত কোন মজ্জন বৈষ্ণব 

অরুণাচলের বাবু সন্ন্যামীদিগের মোমলমানি জরিগানের নুরে প্রচারিত নৃতন 

ধরণের 'প্রণ গৌর নিত্যানন্দ' নামে অষ্টপ্রহর সম্প্ন হওয়ার প্রতিবাদ করিয়। 
থাকিবেন। সত্য হইলে এতিবাদ ঠিকই হইয়াছিল | যঙ্ধি জীনিতাই গৌরের 

নাম দিয়াই অষ্টপ্রহর করিতে হয় তবে তাহারও প্র।চীন গন আছে, যথা- 

শীল ঠাকুর মহাশয়ের বীর্তিত “জয় জয় নিত্যানন্দ অছৈত গৌরাঙ্গ” এবং 

শ্রীল বিশ্বনাথ চত্রবত্তাঁপাদের” শীম়ব্ধীপ কিশোর চর” গ্রভৃতি। 
শ্রীযুক্ত চরণ দাঁস বাবাছি মহাশয় ভজন শীগ মহাত্মা ছিলেন স্দেহ নাই। 

কিন্তু পুর্ব মহাজনদিগের প্রদশিত পন্থা গরিত্যাগ করিয়া তিনি যূদি নৃতন ছাচে 

নাম ঢালিয থাকেন তবে উহ] "মেকী* নয়তো কি?* নামের মহিমায় অতি 
০১১১ ০2১০০১০০০০৮ সপ পা শলপপপাপাী 

॥ 

* যদি “দিতাই গৌর রাধেশ্যাম হরেকফ হয়ে সাম” এইটা হরেক নামের 
গরিতর্তে ব্যবহৃত হয় তবে উহাকে "মেকী' বল চলে। কিন্তু উর নামটা এরর” 
নহে এনাম স্বয়ংই ভঞনীয় তত্ব ও জপেষমন্ত্র নির্দেশ কিয়! দিতেছেন, ধখ। ১ 
“ভগ, নিতাই গৌর রাধেশ্য ম; জগ, হয়ে কৃষ্ণ হন্নে রাম।” (ভক্তি-মম্পাদক ।) 



পৌষ, ১৩২৩ । ] ৷ ভক্তির াথন। ১৪৭ 

আকুল এরূপ লক্ষ লক্ষ €গাক মেকী নামে ভুলিতে পারে কিন্তু রঘজ ভক্ত 

মাজ্রেরই মুন আনন্দের পরিবর্তে উহা! শেল মম ঝাঝিবে-। | 

1 নিয়া নারা চারার অভ্যান বা সময় আমার লাই | বছ কাগঞ্জে 

নৃতন নূতন বছ প্রকারের কথাই বাহির হইতেছে কিন্ত আপনার কাগজেও 

এইরূপ শ্বেচ্ছচারী প্রবন্ধ ছেখিযা এত গুলি কথা দিখিয়! ফেলিলাম। 

কপাকরিয়া মাগার এই পত্রথ।নি আমূল প্রকাশ করিলে নুখী হইব। 

গার একটী কথা বলি, উচ্চ নাম মতকীর্তন করিয়। অষ্ট প্রহর নির্ববাহ প্রাটখন 
রীতি নহে .* পুর্ব দিব সায়াহে অধিবাস করিয়। রাখিতে হয় তৎ্পরে যথা 

কালে শেষ রাত্রে নিশাস্ত লীগ! ও কু তল! অষ্ট কালীন সমগ্র লীল! গান 

আরত্ত করতঃ অহোরাত্র কীন্ন করিয়া তৎপর দিবস নাম সংধীর্তন দ্ধার। নগর 

ভ্রমণ অন্তে শ্রীকীত্তনাঙ্গনে ফিরিয়া আসিয়া সম[পন গীতিক1 এবং শ্রীমহাস্ত 

বিদায় প্রভৃত্তি গাণ-দবারা উৎসব সমাপন করিতে হয় ইহাই প্রাচীন আচার। 
নতুবা আনধণাচলের বাবু সগ্য।সীদিগের প্রচারিত বিকট চিৎকারে সঙ্জাজন রক্ষা 

পায়না । অলমিত বিগ্বরেণ। 

ভক্তির মাধন। 
(লেখক-_ শ্রীবুক্ত অন্বুজাক্ষ সরকার, এম, এ, বি, এল 1) 

শ্রীপাদ রপগোথামী ভক্তি-রসামৃতগিন্থু গ্রন্থে ভক্তি প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন)-- 
আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসলোহথ ভজন ক্রিয়া। 
ততোহুনর্থ নিবৃত্তিঃ স্যান্ততো নিষ্ঠ। রুচিস্ততঃ 

 অখানক্তি স্ততো ভাব স্তবত প্রেমাভ্যুদক্চতি। 
সাধকানামং প্রেয়ঃ ্রাহর্ভবে তবেও ভ্রম 

পাপ পপ অপি ও আসা 

* লীলা এবং উচ্চ নাম কীর্তন সি প্রকার গধাচারই গ্রচলিত আছে 

ধরং সাধারণস্থলে লীলা কীর্তনের নিষেধই দেখা যায়। (ভক্তি-সম্পা্ঘক।) 



৯১৩৮ ভক্তি। ([ ১৫শ বর্ষ--এঅ'সখখ্যা। 

'জর্থাৎ সাধকের হাদয়ে প্রেম আবির্ভাবের পূর্বাপর জম এইগ £৯-(৯) 
দ্ধ! (২) সাধুসঙ্গ (৩) ভগ্ন ক্রিয়া (৪) খআনর্থ নিবৃততি, (€) নিষ্ঠা (৬) রুচি (৭) 

জলি (৮) ভাব (৯) প্রেম। উক্ত শ্লেংকের অর্থে শ্রীমৎ জীব গোন্বামীপা 

অভিপ্রায় করিয়াছেন যে, প্রথম সাধুদঙে শাস্ত্র শ্রবণ ছবায়। শ্রদ্ধা ও তাহা হইতে 

শান্ার্থে বিশ্বাস । তাহার পর ভজন বীতি শিক্ষার নিমিত্ত পুনশ্চ সাধুসঙ্গ। 

অতএব প্রথম তিনটা অবস্থা সর্বতোভাবে সাধুমঙ্গের উপর নির্ভর ধরে। 

ওজ্জন্য আণৌ লাধুসঙ্গই প্রধান শ্রীমন্মহা প্রভূ শ্রীমৎ সনাতন গোস্বামীকে 
ডক্কি-লাধল সগ্বপ্ধে যে উপদেশ করিয়াছিলেন তাহাডেও লাধুলগের প্রথম গ্ঘাল 
নির্দেশ করিয়াছিলেন, থা-- 

 সংসঙ্গ, কফ-মেবা, ভাগবত, নাম, 

ব্রজে বাম, এই পঞ্চ সাধন এধান। 

শাস্ত্রের নালাগ্থানে তুক্তিলাভ সম্বন্ধে সংসঙ্গের মহিমা উচ্চরবে কীর্তিত 

ইয়ান, শীমত্ত।গবতে ভগবান কপিলদেব বলিয়াছেন, যখ।__ 

| সভাং প্রসঙ্গ্মম বীধ্য সম্থিদে। 

তবস্তি হৃংকণ রসায়নাঃ কথাঃ । 

তজ্জেযগ।দশ্বপবর্গ বত্মনি 

: শ্রন্ধ৷ রাত্ভি রন জেমিযাতি | 

অর্থ।ৎ জাধুদিগের সংস্ে আমার শক্তি সম্বন্ধীয় হাদয় ও কর্ণের নুখজনক 

কথা৷ হইতে থাকে, লেই কথা শ্রধণ করিতে 'করিতে মুক্তির গথে ক্রমেক্রমে 

ভরা) রি ও ভি উৎপঘ় হুইয়া-থাকে। 

নৈষ|ং মতিত্তবহৃরুক্রেমাভ্যি ং 

স্প্ শত্যনর্থাপগমো বদ; 

মহীয়লাং পাধয়জোহন্িষেকং 
নিছিধলাদাং ন বৃপীত যাবৎ।  শ্রীমত্তাগবত) 

অর্থং ঘে পধ্যন্ত বিষয়াতিমানহীন লাধুদিগের পদধূলি দ্বারা অভিষিক্ত না 

হইবে, সেই পধ্যন্ত কাহায়ও মতি লংলার বাসনা নাশের উপায় যে সগবানের 
চণপতর কাক] স্পর্শ. করিতে পারিবে ল1। বৃহগায়নীয় পূরাণেও উজ হইয়াছে-_ 

তদ্ষিত্য ভগবত লাদেন পারজ!দতে | - 



পৌষ, ৯০৯৩1) । ভক্তির সাধন । ১৯ 
এ নাতির ৪ ও ভিত তি 

ভক্তি, ভগকত্তক্ের সঙ্গ হই€তই উৎপন্ন হয়] ধাঁকে। পুনপ্চ 
রবিশ্চ রশ্গিজালেন দিবা ছস্তি বছিভমঃ। 

সন্তঃ শ্ব.ক্কিমরীচ্যে। খৈ শচাভধ্বস্তং হি সর্ব ॥ 
হুধ্য, কিরণমালা ঘা বাছিরের অন্ধকার লাশ কয়েন, কিন্তু সাপুগণ তাহাদের 

সহ্ক্তিরূপ কিরণঙ্জালের ভ্বার। নর্বতোস্ভাবে ভিতরের অন্ধকার নাশ করেম ] 

ভঞ্জিযসামৃতপিজ্ধুর উদ্জ শ্লোক্ষের হূর্গমসঙ্গমনীটাকায় শ্রীপাদ জীব- 
গোস্বামী এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন :--"তত্র বহুযু অপি ক্রুমেযু সত্ 

প্রায়িকমেকং জ্ুমমাহ আদ|বিতি ঘয়েন” অর্থাৎ ভক্তির বহুবিধ ক্রম আছে 

তাহার মধ্যে "আদৌ শ্রদ্ধা" এই গ্লোকত্বঘ্ে প্রায়িক একটা মাত্র ক্রম মির্দেশ 
করা হইন্াছে। ভক্তি শান্সের বিভিন্ন আচাধ্য মুখ্য ও গৌণভাবে ভক্তিপর 

অভ্যু্য়ে বিভিন্নরূপ ক্রম নির্দেশ করিয়া গিয়ানেন। শ্রীমম্প্রদায়-প্রতর্তক 

জ্ীমৎ-রামানুজাচারধ্য ভক্তি সাধনের ঝ্রিপ পন্থা [নির্দেশ করিয়াছেন বর্তমান 

প্রবন্ধে ভাহাই সংক্ষেপে আলোচন। করিব। 

বৌন্ধ-বিপ্লবে যখন দনাতন বৈদিক ধর্ম বিপধ্যক্থ ও কৃষপক্ষীয় শশিকঙার 

ন্যায় দিন দিন ক্ষয়োন,খ হটতেদ্িল, তখন ভট্ট কুমার্সিল ও স্বামী শঙ্গরাচাধ্য 
আবিভূতি হট বেদোক্ত কর্ম ও জ্ঞানগথ প্রন পূর্বক দেই বিপ্লব বিদুরিত 
করেন। কিন্তু তখনও ভক্তের হদগধন, ভাবুকের কঠমণি বিমল ভক্তিমার্গ 

অড্ঞানের অন্ধকুগে নিহিত ছিল। অদ্বৈতদাদীর দুর্বাখ্য।ব্ষমুচ্ছিত ব্রহ্হথত্র 

সক্তি-সগ্রীবনী নুধাগ্ দ্বারা সলগীবিত করিধার মানসৈ, বৌধায়ন বৃত্তি অধলম্থন 

পূর্বক শ্রীভাষ্য রচন। করিয়া পরম দাশনিক তক্তচুড়ামণি 'শ্রীরামানুজাচ।ধয 

তক্তিমার্গ নুপ্রতিচিত করেন। 

'জীরামানুষাচার্ধযের মতে তৈলখায়াহ অবিচ্ছিন্ন স্মৃতি -সন্তানরূপ প্রবা 
স্মৃতিই স্ক্ষিপদ 'বাচ্য। এই পরবান্থস্মৃজিরপ কির মধন প্রলূজে ঝিনি 
লিখিয়ারুছন-২--*বাকয়কা বশ গ্রবানুম্যূতে দিবেকাদিভা এব নিপপ্িয়াহ গগন" 
রিবেক-রিগ্োকাভ্য। ম-ক্রিয়াকল্যাপবখযাদানুদ্ধর্ষে 5৮ সম্তরবত  নিলিচনচি।” 

অর্থাৎ -বাক্যক|র ও রিবেকাদি, নিছিত হইতে পরন্ানুস্মৃতির.ষমু্পতির বাধা 
স্ধনিয়াছছেন বিবেক, বিমোক, অভ্য।স,-করিয়া, কল্য।ণ, অনবূলাদ.ও হু রথ 

এই সপ্ত কারণ হইতেই লেই প্রবানুস্ৃতি লাভ করা ধায় 

৪ 

আরা 



১১০ ভত্তি |; [ ১৫শ বর্ধ,--৫ম মংখ্যা। 

১। বিবেক £- ছাত্যাশ্রর-নিমিত্তাদৃষ্টদগাৎ, কায়শুদ্ধিরিবেকঃ। র 

অর্থৎ জাতিদেষ, আশ্রয়দেষ ও নিমিতদোষ দ্বার। দুষিত আছাধ্য হইতে 

শর়খরকে রক্ষা করাই বিবেক। যে অন উক্ত দোষত্রয়েয কোনগ দোষ-দ্াা 
কলুষিত সে অন্ন সোল করিতে নাই। এ সঙদ্ধে শাম্ম প্রাণ "আহারশানো 

সব্বশুব্ধিঃ সত্বশুতৌ ক্রাস্মৃতিঃ আহার শুদ্ধিতে সব্ধশুদ্ধি হয় ও সবৃশুত্ভিতে 
ধবাম্মৃতি উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইংরাজীতে একট] কথ। আছে যে /১ 0171 

15 ৮1081 156 ৩৪15 অর্থাৎ মানুষের ভোজনামুরূপ ত্বা্থাপ চরিত্র গঠিত হইয় 
থাকে । জাতি আশ্রয় ও নিমিত্ত দোষ দ্বারা আহারাীয় জল্য দূষিত কইতে পারে। 

দ্রব্যের ্বভাবগত গুণগনিত্ক যে দোষ তাহাই জাতি দোষ, ফেমন গৌঁমাজ, 

রণ্ডন, মাংসাদি। কোন আগন্তক কারণে দূষিত অননকে নিমিত্ত তুষ্ট বলে, 

যেমন কেখনখার্দি অথবা রাস্তার ধুলি বা জন্য কোন জাবর্ডভন] মিশ্রিত অন্ন। 

কোন ব্যক্তি কোন দ্রব্য স্পর্শ করিলে মেই দ্রব্যের মধ্যে সেই বাঞ্ধির গুণাগুণ 

অনৃষ্টভাবে অনুগত হইয়া থাকে৷ সাধুব্যক্তির দা ম্প্ ইট অন্নে তাহার সদ্গ৭ 
এবং অসাধুব্যক্তির স্পৃষ্ট অস্গে যেমন তাহার অসদগ্ণ অনুপ্রবিষ্ট হইফ্কা থাকে । 
মেইরূপ অসত্ব্যক্তির আশ্রয়দোষে যে অন্ন দৃষিগ্ত হইয়া থাকে গাহাঢুক 
আশ্রয়হষ্ট বলে। সেইরূপ অন্ন যথাসম্ভব পরিব্জ্ীন করিতে হইবে। 

২। বিমোক।- বিমোকঃ কামানভিঘঙ্গ;। 

কোনরূপ কামনা বা কামা বিষয়ে আসত্তি না থাকার নাম বিমোক। 

অন্।ভিলাষ শুন্যতা ভক্তের একটা প্রধান গক্ষথ। হাদয়ে ব্যিয়াদিয় পতি 

আসক্তির লেশমাত্র থাকিলে উত্তম। ভক্তি কদচ সে হৃদয়ে স্ফৃত্তিপায় ন।। 

৩) অভ্যাম-কোন গুভবিষয় অবলম্বন করিয়া পুনঃ পুনঃ চিত্ত সমাবেশ 
শিক্ষার নাম অভ্যাস। আমাদের জন্সজন্মাস্তরের, মূলীভূত সংস্কার বশতঃ ধন 

সর্বদ] শবাদি বিষয় সমূহের প্রতি ধাবিত হইয়] থাকে । কোন গুল বিষয়ে 
চিন সংযোগ করিশেই ফনোবৃত্তি বহিমুখী হইয়া বিদ্রোহী হইয়া উঠে। পুনঃ 

পুনঃ এইরপে ব্যাহত হইয়।ও বিক্ষিপ্ত বৃতি সকলকে সংগ্রহ করিগা ইষ্ট বিষয়ে 

তাহাদিগকে জভিনিবিষ্ট করা সাধকের জী জ্রীতগবানও গীতার এইরূপ 

উপদেশ করিয়াছেন-. 



ৌষ, ১৩২৩]... ভক্তির সাধনা ১১১ 
টিটিটিিি টি নিরারির িনিনী। জেভিিটিতির টি জিরিগরা রর যার 

অখ চিন্তং সমাধাতুৎ ন শকোষ ময়ি স্থিরমূ। 

| ভ্য/সযোগেন ততো* মামিচ্ছাপ্তৎ ধনঞচয় ॥৯২।৯ 

৪। ক্রিয়া--হীরামানুজচাধ্য বলেন, "শক্তিত; পৰমহা ষদ্রাদ্যনুষ্টানং 

শত্ভিতঃ ক্রিয়া” : শুধু ধর্মমাধকের জন্য কেন গৃহস্থ মারের. পক্ষেই পঞ্চ- 

মহাযজ্ঞ সম্পাগন করিবাধ ব্যবস্থা-শান্সে উপদিই হইয়াছে। শ্রীরামানুজ।চার্ধয 

মত সমর্থন জন্য বৃহদারণযকোপনিষ্দ হইতে প্রমাণ উদ ত কারয়।ছেন, যথা। 

তখেতং বে্দানুবচনেন ক্রা্ধণা বিবিদিষ্তি 

ধজ্েন দানেন তপসানাশকেন। বেহাত 8181২২) 

ব্রাহ্মাণণণ ব্দোধ্যয়ন, যন, দান, তপম্যা, ও অনাশক্ত (ভোগতৃজ্ঞ।রা হিতা) 

ধরা তাহাকে জানিতে ইচ্ছা করেন । 

কলিমুগ হরিনাম মস্কীত্তনই যুজ্জ। যুগবিশেষে সাধনার বিছিন্নত] আছে। 

কৃতে ষং ধ্য।য়তো। বিষুং তরেতায়ং ফুজতো। মখৈ£ 

দ্বপরে পরিচর্য। যা কো তদ্ধরি কত্তনাৎ ॥ (প্রীমদৃ'্|গবত) 

সত্যযুগে লিচুর ধ্যান করিয়া, ভ্রেতাযুগে যক্র যান করিয়া, দ্ধাপরে 

গরিচর্ধ্য। করিয়া যে ফল লাভ হয়, কলিকালে তাহ একমাত্র হরিসস্কীটন্তরন ছার 

নদ হইয়। থাকে। ূ 

ধ্যান কুতে য্জন্ যক্তৈ স্ত্রেতাঁয়।ং ছাপরেহচ্চয়নূ । 

যদাপ্লোতি তদাপ্লোতি কলে) মন্ীত্য কেশবমৃ॥ (বুহনবুদটষপুরাণ।) 

অতএব কঙিযুগে হরিনাম মংকীত্তনই শাস্ত্রানুমোদিত প্রকট ক্রিয়)। রামানু- 

জাচার্ধ্য তংপ্রতি লক্ষ না করিম। যে যজ্ঞানুষ্ট।নের ব্যবস্থা, করিষাছেল তাহ! 

কঞ্িকালের পক্ষে ফখোপযোগী বাঁলযা। মনে হয়ন । 

৫€। কল্যাণ_-সত্যাজব-দয়াদানাহিংগাভিধ্যাঃ কল্যাপানটাতি। সত্য, 

স্রলতা, দয়া, দান, অহিৎসা ও অনভিধ্য! (সফল চিত্ত; ইহাই কল্যাগ। 

৬। জনবপাদ--দেশকাল বৈগুণ্যাচ্ছোববন্তাগ্ঠনুস্মৃতেশ্চ ওজ্ঞং টি 

শ্বরতৃৎ মনযোহ্বসাদঃ। তদ্বিপর্ধয়োহনবসাদঃ | | 

এ সংসারে আমরা যাহা চাই তাহা পাইনা, ফাহা পাই নিয়তির বিধানানু- 

সারে তাহা আবার হারাইয়। ফেলি। কামা বছর অপ্রাপ্তিতে ও প্রিয় 

বন্তর বিচ্ছেদে আমাদের দুখছুর্বগ হাদয়ে যে অগ্রসম্ও বিরাজ করে তাহার 



১১২ | ভক্তি রর ॥ ১৫শ বর্ম সংখ্ঠা। 

নাম অবগাদ। আবসাদের বিপরীত ঘনবসান। ভর্ত হি  বীতশে।ক 

হইতে চেষ্টা করিবেন। ইহাই অনবঙ্গাম দার্ধন। 

৭1 অনুদ্ধয--“তদ্বিপধ্যয়োহহুদ্ধধঃ 1৮ 
কাম্যবথর' প্রাপ্তি জনিত হৃদয়ে থে শুর্তি হয়, তাহার নাম উদ্ধর্থ। ভাহার 

অভাব অনু্ার্ষ। তজ এই সংগারে উর্ধাশীধ গির্িরাজবৎ বিচরণ করিবেন, 

সংমারের ঝঞ্জাবাতে তাহার দয় অবসাদে সেরপ উদ্বেলিত হইবেমা, কৃতকাধ্য- 

তায় প্রফুল্ল রবিকিরণেও তাহ! মেইরূপ উদ্দর্ধে স্কীত হইয়ণ উঠিবে না। 
হঃখেষমদ্বি্রমনাঃ হুখেযু বিগতস্পহঃ 

বীতরাগতয়ক্রোধঃ স্থি তধীমূর্নিকুচ্যতে। গীতা ২1৫৬ 
যখন দুঃখেতে কোন প্রকার উদ্বেগ বোধ না হয়, হখেতেও কোন প্রকার 

স্পহা না থাকে, আর শ্যিনি আসক্তি, সথ ও ক্রোধাপি প্রবৃত্ভিকে সমূলে 

পরিত্যাগ করিয়াছেন তাহাকে স্িতধী মুনি বণ! যায়| শ্রীহরির চরণসরোজে 
ধাহার মানসভৃঙগ মধুপানে মনত, সংসারের হাসি কানা, আলোছায়া, খাত প্রতি- 

খাত কিছুই তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। 
শ্রীরামানূজাচার্ধ্য গজিনাধনের যে সাতটি ক্রম উল্লেধ করিয়াছেন তাহার 

সকলগুলিকে ঠিক সাধন বলা যায় না; কতকগ্তলি অবস্থা ভক্তের লকমাগ । 

বিশেষতঃ ভক্তিসাধনের মধ্যে সাধুমঙ্গের কোন গ্রদঙ্গ না থাকায় ইহা নিতান্ত 

অসম্পূর্ণতাপোষে দুষ্ট । কিন্তু তংসত্বেও তক্তপ্রবর রামানুজাচাধ্য এ সনদ্ধে 
যে পন্থা! নির্দেশ করিয়াছেন তাহ ভক্তগণের নিকট নিতাত্ত উপেক্ষনীয় হইবে ন 

ধণিয় এস্থলে তাহার যত যথাপাধ্য সম্কলিত করিধার চেষ্টা করিয়াছি। 

বঞ্তব্য। 

বর্তমান. যুদ্ধ বিভ্রাটে কাগজ ও মুদ্রন সরঞ্জামের মৃল্য বৃদ্ধি জন্য আগামী 
১জা মাঘ হইতে ভক্তির মূল্য বাৎসরিক ১২ এক টাকা স্থলে ১।* দেড় টাক! 

ধাধ্য করা হইল। বর্তমান সংখ্যার কভারের ২য় পৃষ্ঠায় সা্ধশেষ আলোচনা 
হইল, এবং আগামী বারেও হইবে । (দঃ স:)। | 



[হকি ১৫শবর্ধ শষ্ঠ ৭ম সংখা! মাঘ, ফান্তীন, ১৩২৩) 

প্রাণের কথা । 
টির | 

বেদনা! ধখন লাগে, প্রাণ যখন হুতাশের কঠোর কষাখাতে কঠাগত হয়, 
তখন আর কিছুতেই মন স্থির হইতে চায়না । যে নুন্দ্র অট্রালিক। প্রশ্থত 

করিতে যাইয়া কত নিরীহ-নিপীড়িতের মর্ঘমভেপী ক্রেদ্দনের রোলে বহুদ্ধর। 

একদিন কাপিয়াছিল তাহ। যেন এখন মক্ুডূমি থণিভব1 মনে হয়, যে প্রিয়তম পুত্রের 
মুখ-চুন্বনে একদিন স্বর্গহথথ অতিতুচ্ই বলিয়া মনে হইত তাহা! যেন এখন শত 
শত বিশ্চিক?ংশনেক ন্যায় বোধ হয়, যে অর্থউপার্জনের জন্য একদিন পাপ 
পথে, জাল জুয়াচুরির পথে প্রাণ আনন্দে প্রধার্বিত হইত; বিবেকের শত শত 
নিষেধ বাণী কিছুতেই শুনিতন। তাহা ঘেন এখন ভগ্স্তপের মত্ত জ্ঞান হয়। 

এই ভাব আসে, কেবল তোমার আমার নয়, জগতের ঘাবতীয় যনষ্যেরই 
প্রাণে যখন একটা বেদনা, ঘখন একট] বর্ণনাতীত যাতনা অনুভধ হয়) তখল 

এইভাব আ€স। তখন আর কিছুতেই প্রাণ হির মানেনা, সত্য সত্যই ওখন 
মকল ভুলিয়া, সকল ছাড়িয়া কাতর প্রাণে কেবল বলিতে ইচ্ছা হয় ;_- 

ব্যথার ব্যথি হরি কে আছে আমার বেদন! জানাব কাযে। 

(আমায়) ধরম করম, ভঞ্জন পুজন, সকলি গিগাছে দৃবে ॥ 

ধুলো খেল।-ছগে বন্ধুগগমনে। | 

হাসিতে থেলিতে আনৃঘালাপনে, ,... 

দিন বায়ে গেল, কিছুই না হ'ল (এখন) ভাষন) হাহা যে অন্তয়ে॥ 
উঠিয়া প্রভাতে মনে করি আমি, 

ভ|বিব তোমারে ওহে অন্তর্যনী, 

(কিন্তু) য হাড়ে বেলা, তত হয় আলা, সকণি ভূগার মংমারে ॥ 

ফ্রেমে গেল বেলা ওহে বনমালী, 
তেমূমি ক'রে এদে বাজাও হে মুরুলরী। . 

(যি) দেখ নাহি দিবে। ্ কেন তবে, আশাতে ভুলালে আমানে। 
| দির চা ভট্রা চার্চ । 

$ 



নিভাধামগত গণ্ডি প্রবর 

দিননন্দু ক“ব্যতীর্ঘ বেদাস্তবাত্বের জীগনী- গরসঙ্। 

(লেখক_শীয়কত দা প্রসাদ পানা ) 

(গু ও ২ [ফোহিত সংস্কার |). 

এ ভাবের ৭ রও পুরোহিত নাং হইলে ঈংবৌকিক-_কি পারলৌকিক 
োন ন.সংঘ্থার ছুম্পম হইবার উগায় নই... প্রকৃত গুরু ও পুরোহিত 
রা্তধিক হিশুর অনস্ত মগের আকর।, যাহাতে মেই. আনর্শ বর্ষায় থাকে 

্্তপ্রবর মাদক পঙডিত, ধীনবন্ধুর প্রাণ দে জনা কাতর হইত । তাই তিনি 

ঠিক, ও পুরোহিত মণ্ডুদায়কে খানর্পেও অনুবপ হইবার জনা, সাধারগ সঙ" 
শিযিতিকে মাদাভাবে, উপদেশ দিতেন। মে উপদেশ সছদ্ধেশ্য এরণে দিত, 

কোন সন্্রদায় বিশেষ যা | ্ রাঙ্মণের যথা কুংসা .ব! ক্িত নিন্দা কর] তাহার 

ধুতি মূ বির ছিপ. 7 ই 

 লোবে মধ্যে ধর্শ-স্কাব শিথিল ₹ওঘার টি প্রধান কারণ কি, তাহা 

করিতে হইলে তিনি কলিতেন. চিক 

দোষ কাহার? কাহার গাপে সেই হি জি জের আজ এমন 
ছূর্ীপ! ঘ্টল। কেন জোঁকে প্রত মমুষাত্ের নদর্শ ভূলিয়া পশ্ু-প্র্ তির 
অচকরণ করিতে উঠত হুইল। মেই রারশশী, সেই জানব -যমুন!, সেই 
বেদ-নিধি রহিয়াছে, অথচ ভি করে অগৃঠানে এ্রতাক্ষ ফল হু না কেন?" 

রাগ করি মা, ভোমাদের হুদা | দেধিষা, তোমাদের সগ্গাজের অধগতিগ 
অবস্থার ত্য জানো চিনা, করিয়া ব্ছ রড ভাষার প্রধোগ করিয়াছি।। কি 

যাহানের ঘোষ তোরাদের খই বা আসিয়াছে, যাঙাদের অধ নে 
তোমাদের 'সোঁণার় সংগার ছারখার হইয়া গেল, ধাঙাদের কুবাঝহারে তে যাদের 
তিগতি “বিকত। হইকাছে, তা তাহাদের কিরুগে পরি বিধান কয়া যাইতে গারে। 
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তাহারা কৈ জাম কি? ক্চাহারা- কলিব' প্রততাকষমূর্তি স্টার টির 
হীন কতিপয় গুরু ও পুরোহিত এবং কপ ধর্মবাবসারী)9 77777 ৯) 
খই সকল ধর্ম-ব্যবসারীদিগের বিকৃত ভাবাপন ব্যবহারে, ইহার ৃ নবী 
আতা ইহাদের মুরধর্ত! ও শাস্রজ্ঞানহশর্ন আচনপে।” আজ এই দ্িরাট 

ছি পুসাজ বিকৃত € অধঃগতিত | থে ব্রাহ্ধণ,সরগতার আধার ফৈ'খ্রাদ্মণ 

শীক্ষা দেবতা স্থানীয়, যে ব্রাহ্মণ লোকশিক্ষক, সমাপ-সংগ্কারক ও জানা! | 

বিয়া অতীত কালের ই্তিহামে উজ্জল বর্ধে চিত্রিত, হইয়াছে, গে মহত 

আজকালের উপবীতধারী  ত্রাঙ্মীণদিগের মধ্যে কয়জদের আছে? যে গুরু, 
শিষোর সকল সন্ত্রাপ হরণ করিতেন) যে গুরু, ভবাণৃধে একমীন্ত্র শহায়, সে. 

দয়াল গুরুর সাক্ষাংলান আগরকাল করনের ভাগ্যে খাটয়া থাকে? যে 
পুরে!হিত সংসারীপিগের হিতকামনায় প্রণোদিত হইয়! জিয়াকর্ণোর অন্ষ্ঠান 
করিতেন, সে'পুবোহিতের দল কোথায় গেলেন 1. 

সকল গ্ক্ু-পৃরোহিতই যে এই শ্রেণীর, এমন কখ1'বলিতে গায়া ঘায় না। 

তবে- অধিকাংশ ধর্মাষাবসায়ী যে এই শ্রেণীর, তাহাতে আর অণুমাত্র সুনৌোছ, 

নাই। ইহারা সমাগত ও (দেশের কি অনিষ্ট সাধন করিতেছে, ধর্মের নাষে 

*কি ভয়ানক অপর্ম্ের আত রাত করিতেছে, আপন াথলিত্ি জন্য নিরঞ্ষর 

লোকদিগকে বিকৃত পান্রোপদেশ দান করিয়া কি ঘোর অদ্দামন্তার প্রচার 

করিতেপুছ, তাহার এক আভা দিতেছি, আলণ কর। 

সংসারী, লোক লানা কর্শে ব্যাপৃত্ত থাকে বলিয়া তাঁহাদের: প্ীহিক ও 
পারমাধিক্ষ মঙ্গলের জন্য পুরোহিত ও গুরুর আশ্রয়, গ্রহণ করিতে হয'। হিমুর 

পাস্টোকত বিয়ার সবার ঈদগন্ির জন্য 'সাধনাদি ব্যাপার্পুরোহিত ও গুরুর 

নিফট পক্ষ করিতে হয়। এই গুরু ও পুর্বোহিত; শান্তা, অধযাবজ্ান-মপ্প; 
অলোতী, অক্কোবী ও আগাম ছিলেন বলিয়া, অতীত কালের: লোকে 

হঁছাদিগের উপদেশ শিরো। ধারী করিত): ইঁছায়াও সমাজে অগ্রতি তত! ্রন্থাৰে 

আপন আদিগন্ত বিস্তার করিয়া আসিয়াছেন। 

এখনও বেশময তা্গীরের ধান দৈধিক্ছে পাওয়া যায়। (কিন্তু সরলতা, 
মে শা্্রীলপ; র্সে লদাার' তীহাদের নাই এখনাও ঃখাকে। সেই গু শর 

্ হিট আদ বদির রকণের শরণীগন হা. ধনও. শোকে, ঈনাজ। ও 
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সধফেশের অন্ত ত্রাহ্মণের মহায়তা প্রার্থন করে|, কিন্ত আর কতদিন 

ষগটা চারীদিগের জাধিপতা অনু খটকিবে?. কতদিন জার এমন. করিয়া 

সত লোকদিগকে ভুলাইয়া,ুরু ও. প্ররেছিতেরা আপনাদিগের পৈতৃক 

ব্যবষায়ে অর্থ ষ্চয় করিতে পারিবেন ? কেমন করিয়া জোকে, নিরস্তয় ম্খ- 

(ব্যেলায় স্থির, হইয়া, আক্মগ্রতিম বা আপনার অপেক্ষাও অধম ব্যক্কিকে 
খর বা পুরোহিতরূপে বরগ করিবে? অবিকৃত চিত্তে তাহাদের চরণ-ধুলি. 
গ্রহধ করিবে? নীরবে তাহাদের শ্বর্থলোলুপ ব্যবস্থার অন্থমোদন করিবে $ 

- পোধতো, তোমাদেরই, তোমরা তো. আপন বুদ্ধি ও বিষেচণার অভাবে 
এই দুর্দাশ। কোগ করিতেছ, যখন বাজারে যাও, ওখন দ্রব্য ক্রয় করিবার 

সমর এদোকান ওদেকাঁন যাচাইয়] তবে দধ্য ক্রয় কর? আবার যাহা ক্রয় কর; 
ভাহা নকগ কিআলল তাহ! পরীক্ষা! করিয়া লও. অধিকত্ত, ক্রয় করিবার 

পরেও বলিয়া-থাক যে, যদি কৌতদ্রব্যে কোন মোষ ধাকে, তাহা হইলে ফেরৎ 
দিবে যা. পরিবর্তন করিয়। লইয়া! যাইটযে। কিন্তু ধর্মের বাজারে তোমরা. এখন 

অব্য হইয়। বেড়াও কেন? কেন তোমরা.আমল ও. মকল ব্যবসায়ীর পরী! 

কর.লা। পুর্ববপুকষ যে ফ্কোকান হইতে জয় করিতেন, মেই পোকানদাধ যদ্দি 
অসাধু হয়, আহা. হইলে তাহার. নিকটে কি তোমায়, নীরবে দ্রব্য লওয়)। 
উচিত 1. হয়। তাহাকে, সারধান করিয়া দাও, ন! হয় অপর সাধু-্রকৃতির 

লোকের দোকানে যাও। পুরোহিত যদ্দি শান্ত্রজ্ঞান হীন হয়েন, তাহাকে 

ঝলি+--'ঠাকুর! আপনি শান্তরমতে ক্রিয়। কর্ম না করিলে) আপনি যথারীতি 

শাস্্রপাঠ না হরিলে, আপনার দ্বারা কোন, কর্ম করাইব না, এবং আপনি 

ফি আপনার, বংশখরদিগকে শান্জ/ভযান,. না.করান তাহা, হইলে আমরা তাহা 

দিগকে, আহবান করির না, অস্ত: কোন শাস্ত্র ব্রাহ্থণকে যথারীতি পৌর্ছিত্যে 

বরুণ করিব 11 গুরু, লি মূর্খ হয়ে, কেবল ইত্রিয়সেবী ও. কফাচার যম্পনর 

হচ্ছেন, তাহা হইলে তাহাকে বলিরে--'ঠাকুর! ছার এমন করিয়। আমাদিগকে, 
শিক্ষা দিতে আিবেন না।  ষে মূ দক্ষ দিবেন, আমাদিগকে, আহার, 

স্বরণ প্রকাশ কিয়া দিতে হইছে গাগনি। সাহা গাঞজিযেন, ডো? যদি না 
পারেন, তাহ! হইলে; আবাধে। বে সি বপিবে_ কিরূপে। আমরা মের, 

থাবা করিব? কিরপেগ আপি, রৎসক্কাতে একবার দশৰ দি .ধাকের।, 
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মামানের, আর্থিক, আহার, স্বাদ লয়ে, নে তংলঙ্গে, আরা বার 
কথাটারও ইঙ্গিত করেন। কি আমাঙের পারমাৰির উন্নতি কতদূর হইল, 
আমরা সাধন পথে কতটুহ্। অগ্রমর হইলাম, তাহার অনুমন্ধান, করেন, লো ব। 
করিবার, প্রবুতিও হয় ন। তত কি জন্য আপনাকে অর্থ ঘন করিয়া রবু্নার 

হায় করিষ। ঘি আপনার ও আমাদের মল, আকাজ্া, করেন, যদি 

দেশের ও. সমাজের মুখ উজ্জল করিতে ঢাহেন, যদি প্রকৃত গুরুষথানীয় হ্ইয়া 

মংযারী সীবের সন্থাপ, রগ করিতে চাহেল, যদি ব্রাহ্মণের সেই প্রাচীন 

মহ পুনঃ ১হাপন করিতে চাহে, তাহা.হুইলে শান্তরাত্যাম করুন, সাধন-গগন- 

গথে অগ্রসর হউন ও তখন প্রকৃত শিক্ষক, হইয়া আমাদিগকে শিক্ষাদ।!ন 

করিবেন, আমরাও অবন্ত মন্তকে আপনার উপদেশ শিরোধাধ্য কারব। 
আমাদের বর্তমান দামাজিক অধঃ পতন হইবার কারণ কিছু, বণিলাম বটে, 

কিন্তু কিরূপে ইহা! পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইতে, পারে, কিরূপে আবার এই দেশে 

বন্মী-গুরু, নিষ্ঠাবান জ্ঞানবান, পুরোহিত ও ্ র ব্রাহ্মণের আবির্ভাৎ হইতে 

পারে, তাহাও ক্ছ বলি শোন, 

যদ দেশের লোকের পরল করিতে হয়) খাদ হ্শি সন্তানকে পুরা 

তির পরিবর্তন নি হে চ সার উদ্দে করিতে ং . , জা! 

হইঞ্ে সর্ব।গ্রে ্রাক্মণদিগকে উদ হইতে হুইবে।, কারণ, হারা স্মাজ- 

খুরু, তাহার] ধর্তের পরিচালক । গৃহের, ছাদ ফাটিয়া রঃ জল প্রবেশ, করিলে 
কয়দিন সে গৃহে অস্তিত থাকিতে পারে %. তোমাদের ও. সেই. দশ উপস্থিত 

হইয়াছে . মাথা বিকৃত হইলে, অন্থা, .অবহর হিশৃল হই যায়। এই 
বিকৃত- মিত্র চিকিৎসা -ভ্রান রি ্বয়ং 'ছগ্ধান, শী, বা 

"নহি, জ্ঞানেন সম পবি্রমিহবিভ্ুতে (” .. : 

নুতরাং, ব্রা্মণমন্তান জানী ও. শান: হইয়া গোকবিগঞ্ে প্র, ত্র 

শি দিবে লোকের মতের পরিবর্তন হে? তহাদের অবধর. (বথেই, ত্র 

পুরোহিতকে চাকুরী করিতে হয় না, সাহারা, যূজমান ও ,শিযামিগন়ে 
অনায়াষে. বংশিকা দান, করিস, ও তাহাদের, পারয/ধিক মর, লঙ্গয করিয়া, 

র্পের, অনুষ্ঠান করিণে, সমাজের. মূল ..দেুধিও.. হইবে। তাহারা আপন, 
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রর অজি: ভ্ানপ্রতাষে অজ্ঞ (আাঙাদরের ই র্যা দূৰ করিখেন- 'সীমাঁজিক 
রি ভবনে শ্ানের বিকাশ করিবেন।' 

এই মহৎ উদ্দেশ্য সাধন করিতে গেলে ব্রাক্মণিগকে, গু ও পুরোহিত 

দিকে দ্ধাশি অন্প্ হইতে হইবে, সৈইলস এ্বধা ধার বার তর 

ধনী না হইলে দান করিতে পারে না, কালাল নিজেই ধাইতে পায় না, 

কোথা হইতে দান করিবে? সেইরূপ ্রামীণ, গু বা পুরোহিত রে 

শিক্ষত ম! হইলে কিরূপে লোক-শিক্ষক হইতে পারিবেন? অশিক্ষিত 

লোকে শিক্ষকের ক্বাধ্য করলে যে ফল হয়, সমাজে শীল-্ঞানহীন গুরু ও 

পুরোহিতের বারা (দেইরূপ বিষণ ফল ফলিতেছে। লোকে গ্রকুত মের 
অভাবে কুসংস্ক:র গ্রন্থ হইতেছে ও ান্তুজানহীন মুর্খ আচাধ্যরিগের ব্যবস্থা 
_শালন ক্রিয়া দিন দিন অশান্তি ও ছ্দশা ভোগ করিতেছে । 

এ ছুর্দশা একদিনে হয় লাই, বনশত বং ২দর ধরিয়া বিবিধ বিগরধের ছাত-. 
প্রতিদান্তে। শোকের চিত্রের পরিবর্তন হইয়াছে। ্রাহ্মণমন্তানেরা নানাকারণে 

হীনবীরধয হইয়াছেন, কিন্তু আপনাদিগের পু আধিপত্যটুকুষ গোঁরৰ ছাড়িতে 
পারেন নাই? ছাড়িবার প্রয়েজনও নাই, ভবে কথটা! এই যে, পূর্ব গৌরব 
অনু রাখিতে হইলে, পূর্বের নায় শত্তিসম্পর। জ্ঞানবান ও পার না হই, 
কতদিন আর তাহাদের এ আধিপত্য অন থাকিবে! 

ফলও মেইন হইতেছে) লোকে দেখিতেছে, তাহায়া বে গকল লগাঁচার 
গান করে, ব্রাহ্মধিগের মধ্যে কেহ কেহ স্াহাও পাঁলন করেন না 1 সুতরাং 
্থাহাগের, হয় হইতে ্রাঙ্মণভ্ি। বিদ্যরিত, হইতেছে তাহারা রাঙা 
“খিল আর বেক ভাবে প্রণাম করে না বা করিবার রিও য় না। 

.. কিন্ত যেই সফা ব্যাক ঘাঁদ প্রকৃত বের ান্মণের সাক্ষাৎ পান, তাহা হইলে 
খাগ্রহ লহকারে তাহার চপল গ্রহণ করেন। এই হই শ্রেণীয় ব্রণের 
গ্রহে? ছেথিয়া, নমিধারী: বাণ সনভানদিগের ফি টচৈতন্) হইবে মা, ও হার 

ক্ষি আঁপনাদগকে অধপিতি বলিয়া: তোপ কাঁরবেদ নাও শর্ত ব্রাহ্মণ 
গবাচ্য হইব জনা; প্রা শাইবেনঃ না? 

২ আরগ দেখ, ্ ঘ পুঝোহিত। ধন, ঝঁটাতৈ 

এশিখ্য শিক্ষিত, হওযং পুয়োিতের শরগুদধ কনা ও ধা ঠাই, মে 
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কও, শা ডিনার, রে ট্র .্ কঃ লেক ছাদে টি 
পুরোহিতেয়া লদয় বাটাতে বড় একটা যাতায়াত করেন না,ব! পিক্গিত:ফজমালের 
মহিত। বিশেষ আলাপ করিতে অংহম করেন মা, ক্ন্দুর মহজে গৃহিনী মিকট 
নানানপ চাটুধাকা+ও. শাসক দোহাই [য়া'বিবিধ ব্যবস্থা দাঁল.করিযা। আআ 
অর্থ(গমের, উপায় ক্রিয়া থাকেন। (কদ্ধ (লে পথও বদ্ধ হইতে চলিয়াছে? 

মুর্খ পুয়োহিতদিগের. মধ্যে: কাহারও । কাছারও চননিজ দোষে,লোকের বিশ্বাম 
কমিয়ে, তাহ।র]. পাব? কাগুজাবহীন, মিন ধায় অনাযামে 

বাটার ভিতয় যাডাজ়াত, করিতে দিতে মল্মত হয্কেল ন.। . | 

তাই, জময়, খাকিতে যাবধাঁণ, »রিঝ দিতেছি ও ধদিতোর যে ু যোহি 

৬রু সম্প্রধা॥ যদি ক্যাপনাদের ব্যবসা রগ্ষা করিতে ইচ্ছা! করেন) যদ্দি মাজে 

পূর্বের ছার অথতিহত গ্রভাষ অনুর রাখিতে বামন! করেন, যি লোকের 

মিকট হইতে তদ্ষি, ও সম্মান গাইবার প্রত্যাশা করেন; তাহ? হটুজে আর 

কালনিলম্থ ক্ধরিধেন না, আপনাদের আগকারময় তবিষ্যং চিত্ত করি! দেশের 

ও দশের -ছুর্গতির . আলেচন। করিয়া। সৎগখে বিচরধ করন, শান্্্ভান সম্পন্ন 

হউন, ব্রহ্মবিদ্্যা লাভ. কমন: আর তাহাদের, কৃপায় দেগে-জ্ঞানের: বিস্তার 

হউক, দেশে গাস্তিমন ধর্ম বেষ্ট, উ্দীগনা হউক, হিনদু-সম্তাম সগবং সম্পদের 

পরিচয় পাইয়া আপনাকে চরিতার্থ ভান. করুক। নর 

. হু ছুঃংখ হয়! তোমাদের-দুর্দশ] অনুভব করিয়া! প্রাণ রা কাতয়হয়। 

খলিব কি, কোন্ র্যাগারের আলোচনা করিব? জীবনের'যেদিক দিয়! দেখি; 
সমাদর. যে অধ্যায়, আলোচনা কন্ধি তাহাতেই অজ্ঞানতা জনিত খের 
কুসংস্কারের ছাতা! পড়িচাছে খেখিতে পাই |: জ্বানি না, ভগবান. কওছিনে। 
তোমাদের হুুতি দিষেন, জামি না এ তাহার কেমনখেলা | আমার মনে হয, 
তোময়া এই:কুসংস্কারণন্ত হইয়া বলিয়া, ধর্শের প্রকৃত মর্ম ভুলিযাছ খলিগ়া 
মাদব.. ভবনের; মহক..আমর্স হাকাইয়াছু $হলিয়া) আজ সংসাথে শান্তি সাই) 

সমাজে-শৃঙ্খণ] লাই.।-তামাদের করযোড়ে সিনতি করিয়াবলি। ক বিশ্বাসের 
বশর হইয়া কোন-কম্ করিও-বা বা পরাস্ত প্রত সর্ব ন? ববি যদ 

কতকগুলি এছ্দিগের/বারর রকার, প্রলাপ ভুলিও:ন1ও নিজে বুঝিতে লা 



্ ক যোগ্য ব্যজিয় নিঃ শাস্ত্রের মল সবে, ওহাতৈ ঘ্ধি কেহ 
আপি করে, তাহ! গ্রাঙথ করিও দাগ রা মৎবর্ে ধা উপাই ধইদে 
. ভাহা কদাচ গ্রাহ পছে। :.. 
তোমাদের বেশে এমন একটা সুষস্কা আছে থে, শক যে মন দিবেন, 

শানে যে ব্যাখ্য। গুনাইখেন) তাহা আর কাহারও [নিকট বলিতে লাই। হান, 
:. ছান্ব! ইছা জপেক্গা আঞ্জানওা আর কি'হইতে পারে। গুরু খাদি বেদ 

হগ্জেন। তাহ! হইলে এ কথা বাঁগতাম দা। কিন্তু যখন দেখিতে পাই খে, 
গু$খ্রেপীর মধ্যে বহু বছ.কেহল হতধাযী ত্রাঙ্থীদ সগ্তান আছেম। তখন একথ! 

হলিতে' কোন আপত্তি বোধ কার না। কারণ সেরূপ গুরু যে মন্ত্র দিখেন, তাছ। 

তে বেশ তুঝিতে পায়া যাগ । কাহার মন্ত্রের শ্ববূপ জানেন না, অথচ শিষ্যকে 

. শীক্ষ! দিতে যাধৃ। হূঃখেক কথা. ঘলিব কি) অনেক সালে শিষ্যাতিগৈর মুখে 

গুনিয়াছি, গুক কি মন্ত্র দিয়াছেন, তাহা তাহার গলি শুনিতে পায় নাই। 
আবার কেহ ব। গুরু মুখ-নিংসত অর্ধ শব শুনিয়া তাহাহি ইষ্ট-মন্ত্র্ূণে জপ 

করিতেছে। হায়! হায়! জন্নকাল ধরিয়া এইরপ অঙ্ুদ্ধ মন্ত্র ভগ করিলে 

তাহার কি.লনগতি হইবে? এ মন্ত্র জগেকিতাহার রুটি হক কেবজ্ লোক 

দেখালো গণ কথিত হু বলি তাহার জপ করে মা ইহ অভিজিত লয়, 

ফতয কথা, যেমন প্রত্যক্ষ করিয়াছি তাহাই বলিতেছি। একজন শিধা সুর, 
মন্ত্রে দীক্ষিত হইবান্ধ পর একবার আমার নিকট আপির] বণিয়াছিল যে, তাহার 

: ইচ্টমন্র জপ রুচি ছয় না। গাহাতে আমি পরীক্ষা করিয়া, জানিলাম বে, মন্ত্র 

গন্ধ হইয়াছে এবং তাহার ক্ষেঞে জে বীজ ছকশিত, হইতে পারে না। 
আবশা এই ত্র সংশো খি, ইইধার গর তাহাক্ক' রানে অপুর্ব সি সা 

কা কগবৎ চিন্তায় কেমশং অগ্রসয় হইয়াছিল। : | 
কিন্ত তোমাদের দেশে এদপ করিধার থে। গাই। ক “রং সং ক 
হা হউক একটা মন দি গেণেন ও য হাতে কাথা নিকট ভাহা প্রকাশ 
মাহ সে বিষয়ে সতর্ক করিয়া গেলেম। এথচ হয়ে সেই বীজ ধারণে, 

 রুভামাদের ক্রেন অনুর উঠিল কিনা; কাহার সক্ধাম ইটলেল না। আর্ক তোরয়ও 
রঙ গপ করিয়া প্রাণে শারি-পার ঝা এবং সৈ ধা প্রকাশক না বগিতে মাহদী 
১%৩ না ফন তাই হু, ক্ষ সতাই হাহাকার । বদি গুড-ঈনঘায বাধফারী 
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বিথেটনা করিয়া 'অস্থরূ্টি বর্ধ শিষ্যেধ হাদয়ের পরিচয় লইয়া বাজ 'অন্্র ঘাম 
করেন, তাহা হইলে কি তাহা ব্যর্থ হয়? তাহা হইলে কি'অর জপেট'পিখোর : 

প্রাণে অশান্তির কণামাত্র ধূ্কিতে পারে? যদদি' শিষ্য গরুকে অকপট-চিতে 
তাহার প্রাণেরভাব জ্ঞাপন করেও মন্ত্রেয শ্বরূপ-তত্ব জ।গিয়া'জপ করিতে বসে, 
তাহা হইলে ভাঙ্গায় 'জীবন যে কি আনন্দময় বলিয়া রোধ হইবে, তাহ! ধান্রণা 

হয় না। সে তখন সেই পরষ আনন্দের কণামান্্র শান করিয়া আপনাকে 

কতা মদে করিবে ও আত্মহার। হইয়া! দপ্ডাল গুরুঝ ৮৮৪ বাব বাক 
জয়োচ্চাপ্ুণ করিবে। ' 71. 

"কবে আবার সেদিন হইবে, কবে গুরু সম্প্রদায় আবার লৌকসমাজ উন্নত 

করিবে? আর কি হিঙু-সম্তান আপনার আত্মার স্দ্গতির জন্য লালারিত 

হুইধে না, পারলৌকিক জীবনের নুখ-স্বাচ্ছ্যন্দের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিবে 

না. এতো ছুধিনের সংসার, যেখানে চিরদিনের স্ব | তাহার ব্যবস্থায় 

মনযোগী হইবে ন1”" 

সদয় গাঠকগণ বেন মহাশ্ধের জীবনী এইবারে হিস্তৃত ভাবে বশী 
ৃত্তঝাকারে প্রকাশ হইবে, আমা আর তক্কিতে ইহা বাহির করিবলা। 

জ্ঞান ও ভক্তির একতা খণ্ডন । 
(লেখক-_-পঞ্ডিত রা দিবাকর ভট্টাচার্য 1) 

টি বধ লি 

.£কান কোন সাধক তিক : মতে জ্ঞান..১৪ তিক্ষি একই বস্তা! 

আবার কোন কোন লাখর পিছের! বলিয়া থাকেন, হাম যতন, তড়ি ও. 

স্বতস্্র। যে বিষয় লইয়া সাধক পুঙিতগণের, মধ্যে উত্কগ্রকার বড়সৈদ, 
চলি আিতেছে, মীমাংসার, ল্য তাহায়.একটু বিশ আাল্!চন] আবধাহক্ষ। 

আলোচনার সাম্য আমার নাই।' সর্শজিমনের শক্ষিই আসার হয়ে: 
৯৬ 



১২২ ভক্তি । [১৫শ ব্ধ)--৬ঠ) ৭ম) সংখ্যা । 

"১. শী? 

জাগরুক হইয়া, এই কার্ধো আমাকে শ্রবৃদ্ত করাইতডেছেন। হুতরাং আলোচনার 

দোষ বা গুণ পাঠকগণই বিচার করিবেন। 

“্যৎকৃতৎ যৎ্কর্রিষ্যামি তত্সর্কাং ন হয়াকৃতম। 

তবয়া কৃততং ছি ফলভুকু ত্বঙগেব মধুহৃদন 1 

এক্ষণে দেখা যাউক জ্ঞান এবং ভক্তি এই উভয় শবের প্রকৃতি প্রত্যয় 

লত্য অর্থ কি? জ্ঞা--ধাতুর উত্তর ভাববাচেয টন, প্রত্যয় করিয়। জ্ঞান 

শক নিপ্পন হইয়াছে। জ্ঞা ধাতুর অর্থ জানা; "তত্ববন্তর" যথার্থ উপলরির 

নাম জ্ঞান। জ্ঞান একটি সাধন মার্গ। এই মার্গের অস্থুমরণ করিলে 

“্তন্ববন্তর” উপলব্ধি হয়। ভ্--ধাতুর উদ্ধারে ভাববাচ্যে স্ত্রীলিঙ্গে তিন্ 

প্রত্যয় করিলে ভর্তি পদ নিপ্পন্ন হয়। ত্ক্কির অর্থ ভজন গ্রবৃতি। “তত্ব- 

বন্ধর" ভজনে (অর্থাৎ সর্বাস্তঃকরণে অকিপুদনে) যে "ম্বাভাবিকী” প্রবৃদ্ডি 

তাহার নাম ভক্তি । "শ্বাভাবিকী" বলিবার তাৎপর্য এই বে, জত্ববস্ত বথার্থ 

উপলদ্ধি হইলে, তাহাকে স্ভজনা না করিয়া থাক যায় লা। দ্বক্তি একটি 

সাধন মার্গ। এই মার্গের অনুসরণ করিলে “তত্ববস্তর" প্রতি তজন প্রবৃত্তি 

উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হয়। জ্ঞান এবং ভর্তি ইহাদের প্রদৃত্ধি প্রত্যয় লত্য অর্থ, 

ইহারা কি বন্ধ, এবং ইহাদের অনুনরণে কি ফল, তাহ! পাওয়া গেল! কিন্তু 

তাহান্তে এক কথায় জ্ঞান এবং ভক্তির অর্থ এবং অনুসরণ ফলের বিষম 

পার্থক্যই দৃষ্ট হইল। তবে থার্থ বন্ত নির্ণয়ে মাত্র একতা মিদ্দিষ্ট হইয়াছে। 

অর্থাৎ উভয়ই সাধন মার্গ। বন্ততঃ উদ্তপ্ধে এক হইলে অর্থ এবং 

অনুমরণ ফল খন পৃথক হইতেছে, তখন উদ্ভয়কে পর্ব্বাবয়ব-সিদ্ধ এক বস্ত বলা 

যাইতে পারে না। | 

এক্ষণে দেখা যাউক যে সকল পণ্তিতগণ উভয়কে এক ৰঙ্গেন, 
তাহার৷ কোন্ যুকির আশ্রয় গ্রহণ করেন? তাহাদের যুক্তি এই যে,__“সাধ্য 
বন্ধ যখন এক, তখন জ্ঞান স্তক্ত্যার্দ সাধন মার্গ সহত্রটী থাকুক না কেন, 

আপাততঃ তাহারা কিঞিত বিপ্তি্ বলিয়া বোধ হইলেও গন্তব্যস্থানে পহা'ছিযা 
তাহাদের এ বিভিন্নতা আর ঢৃষ্ট হইবে না।” 

উত্তম কথা! যুক্তি ও আপাততঃ মন্দ বলিয়া! বোধ হত না। কিন্ত 

এই যুদ্ধির ধিরুদ্ধে একটি গুরুতর প্রশ্ন উাপিত হইতে পরে এই ধে,-তত্ব- 



মাঘ, ফান্তন, ১৩২৩।) জ্ঞান ও ভক্তির একত! খণ্ডন । ১২৩ 

বস্ত যদ্যুপি তত্বতঃ একবূপ হন, তাহ! হইলে, যে মার্গের সহিত যে মার্শের যতই 

বিভিন্নতা থাকুক লা তাহাদিগকে এক বলিতে হইবে । কিস্তু "তত্তববন্ত” 

একমাত্র হইয়ও “বিভিন্নস্বরূপে" তাহার প্রতিভাত হওয়! যদ্যপি "দ্বভাব” হয়, 

তাহা হইলে, এক এক মার্স অনুসরণের দ্বারা তাহার 'প্রতিত্বাত্ত” এক এক 

প্ৰিতিন্ন শ্বরূপের” উপলব্ধি হওষা অসম্ভব নহে। তাহ! হইলে গার্গগুলিকে 

এক বল] নুযুক্তি সঙ্গত হইবে না। কোন এক মার্গ অবলম্বনে তাহাকে 

কোন এক প্প্রত্িভাত্বরূপ" মাত্র অবগত হওয়] যায়; ইহাই বলিতে হইবে। 

অর্থাৎ জ্ঞানমর্গ অবলম্বনে তাহাকে (তত্ববস্তকে) "প্রতিভাত জ্ঞান স্বরূপে” 

এবং ভক্কিমার্গ অবলম্বনে তাহাকে (তত্ববন্থকে) "গ্রতিভাত ভগবত স্বরূপে! 

অবগত হওয়। যায়। ন্ুত্বরাং “তত্ববস্ত'' একমাত্র হইয়াও “ব্ভিন্শ্বরূপে" 
প্রতিভাত হওয়। প্রমাণিত হইলে, জ্ঞান এবং ভক্কির মার্গ ছুইটি ও বিভিন্ন 

বলয়! প্রমাণিত হইবে। 

এক্ষণে দেখা যাউক প্তত্ববস্ত”' নির্ব্বাচন উপলক্ষে শাস্ত্র কি বলেন-_ 

শান্কে আমরা সর্ব প্রথমেই বলিতে দেখিতে পাই “নমজজে বহুরূপায়” অর্থাৎ 
ততত্বস্ত” বছরূপ। তাহার “বহবূপবন্তের” প্রমাণ স্বরূপে সর্ব্াণেক্ষ দৃঢ়তার 

সহি শ্রীমভাগৰতের নিম্নলিখিত শ্লোক উদ্ধৃত করা! যাইতে পারে । যথা; 

“্যদত্তি তত তত্ববিদন্তবং যজজ্ঞানমদ্বয়ং | 

ব্রহ্মোতি পরমাস্তমেতি স্কগবানিতি শব্যতে ॥ 

শ্রীভাগবত বলিতেছেন,।--"যেটি অদ্বয় জ্ঞান (যথার্থ তত্ুবহ্য) তব্ববাদীর 

নিকট সেইটিই “তত্বরূপে” জ্ঞানীর নিকট সেইটিই 'ব্রদ্ষরূণে' যোগীর নিকট 

প্গরমাত্বা” রূপে এবং তক্তের নিকট "ভগবানরূপে” প্রতিভাত হন। অতএব 

জ্ঞান, যোগ, ভক্তি ইহার! একটি একটি পৃথক মার্গ এবং ইহাদের জবলঙ্গনে 

"তন্্ববন্থর”' এক একটি পৃথক্ পৃথক "গ্রতিভাত এক বিধ শ্বরূপের” উপণন্ধি 
ছয়। তত্ববাদীগণ কোন্ মার্গ অবলম্বনে অন্বয়জ্ঞানকে “তত্ব”? বলির নির্দেশ 

করেন, তাহার কোন আভ।ম এই গ্লোকে পাওয়। না গেলেও জ্ঞানাদির 

দ্বারা পৃথক্ পৃথক্ রূপে প্রতিভাত পৃথক্ পৃথক্ রূপের সকল গুলির উপলব্ধি 
তত্ববাদশগণ যে আগন মার্গ অবলম্বনে করিয়া থাকেন, তাহার আছাল নুস্পষ্ট 

প1ওয়। যাইতেছে।  তত্ববাদীগণের মার্গ সন্বন্ধে পরে আলোচন৷ করনা যাইবে। 



১২৪ | ভত্তি | [ ১৫শ বধ,-৬ষ্ট, "ষ) সংখ্যা 
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উক্তল্লোকের ছারায় এই পধ্যন্ত বুঝ যাইতেছে যে: জ্ঞান, যোগ, ভক্তি এই 

তিনটী মার্গ অবলম্বনে “তত্ববস্যকে" ব্রহ্ম, পরমাত্মা ধ্রবৎ ভগবান এই তিনরুগে 
জান! যার? এবং তত্ববাদীগণের মার্গ ধাহাই হউক সেই মার্গ অবলম্বনে 

অসংখা প্রতিভাত স্বরূপের সহিত “তন্ববন্তর” যথার্থ স্বরূপ জান। ষায়। 
এবং তাহার "বহরপতে"র প্রমাণ স্বরূপে শাস্থীয় ভূরি ভুরি প্রমাণ 

গাওয়া বাইবে। তবে শ্রীমত্াগবত হইতে প্রমাণ খরূপে আর একটি শ্লোক 
উদ্ধত না করিয়া স্বান্ত হওয়া গেল না। সে গ্লোঞ্টি এই-- 

গন সাধয়তি মাং যোগে ন সাথ্যং ধণ্ম উদ্ধব। 

ন স্বাধ্যায়্বপস্ত্যাগে যথ! ভক্কিশ্মমোজিতা ॥ 
জ্ীত্তগবান উদ্ধবকে বলিতেছেন--হে উদ্ধব! যোগ, জান, স্বাধ্যায়, তপ 

এবং ত্যাগাদি মার্গ অবলম্বনে আমি তাদৃশ সাধ্য হই না, আমাতে উজ্জিতা 

ভক্তি মার্স অবলম্বনে যেদপ সাধ্য হই। উক্ত শ্লেকের দ্বারা ইহাই প্রমাণিত 

হইল যে,-জ্ঞানাদি বিভিন্ন মার্গ ছাধায় আমি ব্রহ্মাদি "বিভিননন্বরূপে” প্রতি- 

ভাত হই তন্মধ্যে ভক্তের হুদয়ে আমি যেরূপে প্রতিভাত হই, আমি আমার 

অসংখ্য প্রতিভাত ম্বরূপগণের মধ্যে সেই ম্বরূপকে অর্ধকতর তালবামি। 

সুতরাং প্রমাণিত হইল জ্ঞান এবং ভক্তি এক বন্ত নছে। জ্ঞান স্বতন্ত্র। 

তক্তি শ্বতন্ত্। ত্ত্বস্ত থ্তাবত; একবপ হুইয়াও বহুরূপে প্রতিভাত হন 

জ্ঞানের দ্বারা তাহার একরূপ এবং তাক্তির দ্বারা আর একবূপ জানাযায়; জ্ঞান 

অপেক্ষা ভক্কির মধ্য।দ]! অধিক। যেহেতু জ্ঞানের দ্বার] তদ্ধি সাধ্য “দ্বরূপ'? 

জান। যয না) কিন্ত তত্কি দারায় জ্ঞান সাধ্য--পব্রহ্মকে অনায়াসে জান। 

বায়। ইহার শান্জ প্রমাণ ভুরি ভূরি আছে) প্রবন্ধ বাল্য ছয়ে উদ্ধারে 

কষা রছিলাম। 

তক্ষির উপরেই হউক, কিস্বা ভক্তির অন্বর্গতই হউক কোন একটি 
হুনির্্মল এরূপ মার্গ আছে, বদ্বারা 'তত্বরন্ত'' অসংখ্য গ্রতিজাভ খরূপের 
মছিত বথার্থভাবে জানা যায়। কিন্তু গান ইত্যাদি অসংখ্য মার্গ অবলম্মনেও 

াহাকে সে ত্রপে জানা যায় না। এক্ষণে তত্ববস্তর কিঞ্িত আলোচনা আবশ্যক 

হইতেছে। শান্তরানুারে "তত্ববন্ধ” বহুরূপ হইলে তাহাকে যে স্বরূপে যিনি 
দর্শন ধরিহেন তিনি সেইন্ববপকেই তাহার একমাত্র নিত্য সত্য লনাতন স্বরূপ 

খা 
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বণিয়! জ্ঞান কারবেন। অপর সহত্রটা গ্বরূপ থাকিলে ও তিনি তাহ! জানিজেন 
না) নাজানর কারণ হুতরাং গনবেনগ্ড না। কিন্তু শাস্ম বাক্য না যানিয়া 

পথ নাহ। যিনি যে শ্বরূপ অবগত হন, শান্ত্রও যদ্যপি মেহ গরগটিকে নিত্য 
সত্য সনাতন একমাত্র খ্বরূপ অঙ্গীকার করিয়া অপরগুলিকে একেবারে অখীঞার 

করেন তবে উক্ত সাধকগণ, আপন "দৃষ্টথরূপে” শাপ্রনিদ্দিই জ্ঞানের সহিত 
আধকতর বিশ্বস্ত হইয়া ন্ুথী হইতে পারেন। কিন্তু তাহ কাহ।রও ভাগ্যে 
ঘটে না। কারণ কোন কোন শাস্ত্রের কোন কোন অংশে ত২ তৎ সাধক দৃষ্ট 
তৎ তত স্বরূপকে নিত্য একমাত্র শ্বরূপ অঙ্গীকার করিলেও সকল শাস্ত্র সর্বাংশে 
তাহ। কখনহ অঙ্গীকার করেন না। এই কারণে অধিকাংশ সাধকগণ আপাততঃ 
আপন আপন “হষ্ঠথরূপে”? কিয়ৎ্কালের জন্য হ্ির বিশ্বণ্ডের ন্যায় প্রাতভাত 
হহলেও নান। শাস্ত্রের নানাংশে বিভিন্ন নির্দেশ লক্ষ্য করিয়া প্রায়ই বিচলিত 

হইতে দেখ। যায়। তাই সাধকশ্রেষ্ট "রাম প্রসাদের” মুখে শুন। যায়-_ 
'জাননারে মন পরম কারণ শ্যাম! শুধু মেয়ে নয়, কাপ মেঘের বরণ করিজ। 
ধারণ (শ্যামা) কখন কখন পুরুষ হয়।” জগন্মতার “ধরূপটী” যে যথার্থ 
'তত্ববস্তর” একমাত্র নিত্য সত্য ম্বরূপ কোন কোন শান্তের কোন কোন 
অংশে তাহ! স্বীকৃত হইলেও অন্যান্য শাস্ত্রের অন্যান্যাংশ দৃষ্টে সাধক বিচলিত 

হইলেন। এইরূপে (বচলিত হইদ্। সৌভাগ্যহীন সাধকগণ "তত্ববস্তর” স্বরূপ 
সন্ঞ্ধে দুইটি অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন । 

প্রথম--তিনি বহুরূপীর (গিরগিটা জাতীয় অস্ত বিশেষ) ন্ায়। অর্থাৎ 
মুহশুহঃ এক এক খরূপে পারবর্তিত হইতেছেন; যাহার দৃষ্টিতে যে শ্বরূপটা 
গড়তেছে, সে সেইটিকে আহার স্বরূপ বণিয়া নির্দেশ করিতেছেন | কিন্তু 
যে সাধক একান্তে বহুক্ষণ ধরিয়া! তাহার সকল গুলি পরিবত্তন লক্ষ্য করিয়াছেন, 
তিনি তাহাকে “একমাত্র স্বরূপে” নির্দেশ না করিয়া "বছুরূপ” বলিয়া নির্দেশ 

করেন। ূ 

দ্বিতীয়--“তত্ববস্ত' বাক্য মনের অগোচর । ুতরাং সাধকগণের মনে 
তাহার যে যে গ্রূপের উদয় হয়, সে গুলির কোন একটিই তাহার শ্বরূপ নহে। 
জীব তাহার দ্দরূপ জানিতে পায়ে না।” শ্বরূপ লইয়া! যে বন্দ, সেটা অলীক। 
হুতরাৎ মনে মনে তাহার কোন একটা স্বরূপ কল্পন] ন। করিয়! তাহাকে নিম" 
মিখিত মন্ত্রে প্রণাম ও স্যাতি করাই যুক্তি সঙ্গন্$। 

“তব তত্ব ন জানামি কীদৃশোহদি মহেশ । 
যাদৃশস্বৎ মহাদেব তাদশায় নমো নমঃ॥ 

 ভ্রেখশহ" 

* ঠাহার কৃপায় জীব দকলই জানিতে পায়ে । (ভক্তি-লম্পাগক 1) 



শ্রীপ্রীরাধাগোবিন্দের হোলী | 
(লেখক-_শ্ীযুক্ত মধুসুদন সাহা! দাস ।) 

কিশোরী সহিত খেলে কিশোর রঙ্গিঘ1; 

আজি “হোলী” মহোত্মবে, মাতিয়াছে গেপী সবে, 

আবীর লইয়া! খেলে করি কত ভঙগিয়া, 

হুখের তরে সবে উঠিছে নাচিয়া। 

রতন আসনে শোভে কিশোরী কিশোর) 

চৌদিকে সঙ্গীগণ, | নাচে গ্ৰায় অনুক্ষণ, 
বাজায় দারঙ্গ বীণ। ভাবেতে বিভোর, 

প্রেমানন্দ বারিধীপু নাহি সীমা ওর। 

আবীর কুমৃকুমু ফিকে প্রিয় সথীগপ ; 

পিচ.কারী আনে কেহ, ভূলিয়াছে জেহ গে, 
নুগন্ধি সলিলে গুলি বিবিধ রণ্তীন, 

লক্ষ্য করি দুছ অঙ্গে ছুড়ে ঘন ঘন। 

ললিত বিশাখা আর শুচিত্রা চন্পকা; 

নিজ নিজ দল লয়ে, ভে কানু বিশ্বয়ে, 

জয় রাধে ধ্বনি দিয়া মারে আকা বাকা, 

আবীরে রঞ্জিত আজি বৃন্দা তরু শাখ!।" 

কোন সখী, নানা কুল করিয়া চযুন; 

আনলো গাথিছে মালা, সাজাইতে . প্রাণ কালা, 
কেহ ব1 পরায় গলে সম্মিত আনন, 

জয় রাখে ধ্বনি উঠে পুরি বৃদ্দাবন।, 
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হেন ভাগ্য কবে মোর হইবে উদয়; 

সখীর অন্থগা হ'য়ে। ভজিব দৌহারে যেয়ে, 

দেখিব সে “হোলী” খেল অতি সুখময়, 

ভক্তগণ কূপ! করি ্বাও পদাশ্রয়। 

অকিঞ্চন কৃষ্ণ-ভক্ত | 
(লেখক- শ্রীযুক্ত বিজয় নারায়ণ আচার্ধ্য ॥) 

2৬ 
পক 5 উী ও সপ 

ধন্য তুমি তক্ত বর, ধন্য ধরাঠলে, 

তোমার মহিমা! বর্ণে হেন সজাধাকার ? 

প্লাবিত বদন বক্ষ তব, প্রেম জলে, 

ভুবন'বিমুগ্ধ-কর, - স্বরূপ তোমার। 

ংসারের শত কষ্ট অগ্লান বনে, 

সহিতেছ, বহিতেন্থ, কত দুঃখ ভার, 
তথাপিও নু নহে; শ্রীকৃষ্চরণে 
অপিয়াছ কম্্ম কল, যত আপনার। 

বিষয় ৰিপত্তি বাধা করি উল্ভবন, 

আননাধামের গথে চলিয়াছ হায়! 

ভজন কণ্টক বিশ্ব, কষ্ট অগণন, 
অনায়াসে অবিরত, ঠেলিয়] চুপায়। 

প্রেম পরসন্ন জ্যোতি মাধ! শ্রীবধন, 

সতত তোমার সাধো! দেখি হয় জ্ঞান, 

এ রাজ্যের লোক নহে, তৃমি এক জন, 

শোকে তাপে চিত্ত তষ নহে পরিয়ান। 

দারুণ দারিত্য আদি তোমার উপর, 

নিরস্তয করিতেছে কত অত্যাচার, 



১২৮, ভক্তি | [১৫শ বর্ধ,_-৬ষ্, ৭ম, সংখ্যা। 
উতর 

রোগ শোক জ্বরা আদি অধ্নাতি ম্িকর, 

লইতেছে পদে পদে পরীক্ষা তোমার। 

অভিমান, অহঙ্কার, কারে জানি কত, 

কিছুই জাননা তুমি, এমনি সরল! 

ভীতি শুন্য শাস্তি মাথ। তোমার হৃদয়, 

তোমার আরাধ্য সাধ্য ভকতি কেবল। 

নগণা জন্য অতি নীচ মূর্খ জন, 

কেহ যদ্দি ভাবে, তুমি রুট নহ তাতে? 

পতনাদদপি” শ্লোকে যত ভক্তের লক্ষণ, 

প্রত্যক্ষ করিহ্ক আলি, সকলি তোমাতে । 

সকল প্রাণিকে দেখ, আপনার সম, 

সকল মানবে তব সম সমাদর, 

বৈধবের নাহি কর জ্যেষ্ঠ লঘু ক্রম, 
[সকলি সন্তুষ্ট সঙ্ধা তোমার উপধ্ন। 

মাহি তব শাস্ত্র পাঠ, ভেক কোপ্জাহুল, 
মাহি জান তর্ক যুক্তি বৃধ। বাক্য ব্যয়, 

প্রেম ভক্তি মাধ! তর চিত্ত নিরমল, 

সাধু গুরু বৈষবের পদ তবাশ্রয়। 

অটুট বিশ্বাসে পূর্ণ তোমার জয়, 

অনুরাগ, নিষ্ট। শাস্তি আনন্দ আধার, 

ভজনের রস ভরা, ব্রজজ গাবময়, 

জ্যোতিশ্খয়, দিব্যধায, শুন্য অন্ধকার । 

সম্পদ সন্ত্রম কিম্বা কামিনী কাঞ্চনে, 

করিতে পারে না তব চিন্তকে চঞ্চল, : 

রিপুর খাটেনা ঘর্প ত্বোমার সদনে, 
মুখে নাহি অন্য কথা, শুধু “হরিবোল।” 

বিলাস বাসনা রুসে নহে কভু রত, 

চিন্ময় আনন্দ ছল; রূপের খেয়ানে। 



মাষ, কান্তদ, ১৩২৩।] শ্রীগৌরাঙ্গের মোহন রূপ ১২৯, 

প্রমন্ত, নিম্ন চিত্ত, তোম।র মতত।' 

প্রাণ মাতা দিবানিশি, হরগুণ গানে। 

দ্বেন্য-বিনয়ের খনি তুমি মহাশয়, 

তোমার বচনে কবরে অমুতের ধার, 

সব মনেতে তব অপরাধ ভয়, 

ভুক্তি মুক্তি 'সছ্ধি বাসা কিছ্গবী তোমার। 

চিনেনা তোমাকে কেহ, 'স্বদেশে-বিদেশে 

করে না জিজ্ঞামা! কেহ, অতিহশীন জ্ঞানে, 

কে জানে মজিয়া আছ, তুমি কোন্ রুমে, 

কে জানে রয়েছ তুমি কি রূপ ধেয়ানে। 

নিবিড় পল্লীর এক নিভৃত কোণেতে, 

তোমার বসতি অতি নগণ্য গ্রদেশে। 

না চিছুক লোকে, অপচয় কিবা তা'তে? 

ন1! আসুক কাছে কেহ, কিবা যায় আসে? 

সুবামুর যক্ষ রুক্ষ, কিন্নর চারণ, 

বা করে সদা ধার চরণ পদ্ভজ। 

তোমার হৃদয় মারে সে আরাধ্য ধন, 

বলিছে বিজয় ধন্য তোমার জাবন। 

শ্লীগৌরাঙ্গের মোহন রূপ । 
গীতিকা 

(লেখক __ শ্রীযুক্ত রসিক লাল দে 1) 

ছয় নির্মল হ'লে, ফুটে এ মোহন রূপ; সে কি-রিপ? 

না মিলে তুলনা । 

মনোময় রূপ ওই) বিরাঞজে মনের মাঝে, এ কেগো 

চিন রূপ, নহে ত কনা ॥ 

১৭ 



১৩৪ ভক্তি | [ ১৫শ বর্চ/--৬ষ্ঠ, ৭ম, সংখ্যা । 
হাহ হতে 

রাধা-ভাব-কান্তি যুত এ যে রূপ জুলগিত। 

ঝলকে বঝগকে সুধা বর্ষে। 

চিড্ডে় মালি ছুটে, অন্তর ফুটিয়া উঠে, | 
মাধার অতীত ভাব-স্পর্শে ॥ 

পরাণ আলোক করা, দিব্য হ্যমায় ভরা, 

ওই রূপ কি লাবখ্যময়! 
বচ্যুতি হুড়াইয়ে, হিয়া দেয় জুড়াইয়ে ; 

নবমুগে নব ভাবোদয় ॥ 

জীরাধাভাবের দ্যুতি__সর্গনিত রূপ-ভাতি, 
ভাবুকের চিন্তনীয় ধন। 

অদানন্দ গ্রেমপ্রন। এ রূপের এক কণ, 

অনুভবে প্রীতি অতুলন। 
মনের মান্ুষ-রূপে “পাগল মানুষ? যোর, 

আধ ছুটে, আয় ওরে আয়। 
ম্জিনে ভাব-তরঙ্ন, হছুদয়ে করুক রঙ্গ, 

ডুবে যাই প্রেমের বন্যায় ॥ 

নধংবৃদ্দাবন-মাধে, রমনীর নব সাজে, 
এ রূপ, ফুটুক অন্তরেতে। 

নিরুগম-রূপ-খনি, মানম প্রতিমা, খালি, 

রাখি যেন অতি যতনেতে॥ 
টিউন 

“ভীটৈতন্যচরিতামৃত ও ক্ৃষ্ণদাস কবিরাজ” 
(লেখক |--স্লীষক্ত বিপিন বিহারী সরকার ভক্তিরত্ব |) 

জীত্রীচৈতম্যচরিতানূত গৌরলীলা-সমূদ্রের মন্ছনোতিত অমুত। ভ্রিস্াপ 
আলাম জিত জীষের পক্ষে উহ মহামূত ত্বরূপ। কত ভধঘুরে জীব এই 
অমৃত গান করিয়া! আমর হইয়া! গিয়াছে ও যাইতেছে। চরিতামূতের প্রত্যেকটা 
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থাই মুল্যবান ও উপাদেয়। বহুমুল্য মব-কতের সহিত তাহার তুলন! হয় 

না। যিনি না পড়িয়াছেন, তাহাকে বুঝান যা না। হুষ্ধ দেখিয়! যেমন 

তাহার মাধুধ্য আগ্ধাদন করা অসভ্ভব, সেইরূপ চরিতামূত না পড়িয়া আমার 

এই সামান্য লেখার ছারা রসীস্বা্দন কর ততোধিক অসগ্তব। 

প্রেমই এই চারতামুতের বনিতৰ্য বিষ শ্রাশৌরা্থ মহাপ্রভু যে 
প্রেমের বন্যায় ব্গদেশ ভাসাইয়া ছিলেন, চরিতামূতে তাহার একটা ঘধাঘথ 

আলেখ্য উঠিয়াছে। ফটোগ্রাফের ম্যায় তাহা! অতি নুন্দর ও স্বাভাবিক । 

ঘশরীরি প্রেম একবার মুত্তি ধাবণ করিযাছিল। লৌভাগ্যের বিষয় তাহ! 
আবার ভারতের কোমল কগ্া! স্বরূপ আমাদের এই ব্গদেশে । সেই মুগ্তি- 
মান মহাপ্রভুর প্রেম-মুত্তি এই চবিতামৃতে অমৃত প্রলেপ দিয়া অস্থিত 
হইয়াছে। 

উৎকৃষ্ট শিল্পী যেমন সুনিপুন ভাবে প্রতিমুত্তি অস্কিত করে, চরিতাযূতকারও 
শ্রীগৌরাঙ্গের দিব্যোম্মাদ্ব ও প্রেমোম্মা বিরহের দশম অবস্থা ও উৎকণ্ঠা 

শেষ দশা যেমন ভাবে অদ্িত করিয়াছেন, তাহাতে জ্রীগৌরাঙ মঞ্জাঞ্জাতুর 

প্রেম-মুত্তিটী সাদ্ধ্য-আকাশের তারকা-স্তবকের ন্যায় বেশ কুঠিয়! উঠিয়াছে, 

ধপ্রমেতে অস্থিত মুর্তি আলিজন করিলেও প্রাণ ভুড়ায়। চরিতামূতে 

শ্ীগৌবাগদেবের যে প্রেম-মূর্তি তুলি দিয়া আকা হইয়াছ, সেই মূর্তির পদ 
স্পর্শ করিতে পারিলে আমরা ধন্য হই। এপ্রেম পণ্য জব্য নছে। দানই 

এ প্রেমের ধর্ম। দ্বানেই এ প্রেমের সুখ । প্রতিদান চাহিয়। কেহ কখনও 

এ উদ্যানে প্রবেশ করিতে পারে না। ফুলের সৌরভ বিনামুল্যে বিতরিত 

হয় চাদের গ্যোতনা, মলয় অমীরণ ক্রধ বিক্রয়ের সামগ্রী নহে। প্রাত্তঃ 

হুর্্য রশ্মি শীতকালে কত মধুর! কিন্তু শাল বনাতের মত তাহার কোনএ 
মূল্য নাই। বনের কুম্দ ধুথি, জাতি, গোলাপ হুদ্দরীগণ হইঙ্ডে কম যুঙগাহান 

নহে। কিস্থ উহারা পণে বিক্রয় হয় না। এ প্রেমণ্ড তেমনি অমূল্য । 

্বপ্নাবিষ্টের ন্যায় প্রেমিক কবি প্রেমণ্তরে উন্নন্তভাবে ধাহাকে পাইবার জন্য, 

এমন মুখের সংসার পরিত্যাগ করিয়, যমুনার মূ তরহ্গ-তাড়িত নীপ তরু- 

মূলে শ্যাম তমলাবৃত কুঞ্জে বিয়া দার্শণিক মহাকাব্য ঘচন। করিয়াছেন। 

তাহার সম্বন্ধে এই ক্ষ গুদ্ধে কিকিং আলোচনা করিতে ইচ্ছা করি। 



১৩২ ভক্তি । [ ১৫শ বর্ষ,»-৬ষ্ঃ ৭ম, সংখ্যা । 

হাত! বঙ্গের যেই এক দিন শুভ দিন ছিল, যেই দিন বদ ভাষায় চবিত 

লেখার হৃব্রপাত হইয়াছিল । মহাপ্রভুর মহিমান্বিত আদর্শ হইতেই বন্ধ 

মাহিত্যে চরিত লেখার হুত্রপাত হইয়াছে । সেকালে চরিতাখযাানগুলি 

সংস্কতের কোলে ঘুমাইতে ছিশ। তাহাদিগকে বঙ্গ ভাষার ছ্াচে ফেলিয়া 

গড়িতে তখন পর্যন্ও কোন বাঙ্গালী চেষ্টাকরে নাই। ভাষা চিরদিনই 

ভাবের নিকট পরাজিত। তাহার প্রেমের উদ্দাম দৃশ্য দেখিয়] বাঙ্গালী আত্ম 

বিস্মৃত হুইয়াছিল। তাই প্রথমতঃ বৈগ্ণব বাঙ্গালী কবিগণ মহাপ্রভুর সেই 

আদর্শ প্রেমময় পুণ্য জীবন বঙ্গ ভাষায় লিপি বদ্ধ করেন। যেহেতু মানুষ 

যখন ভাবে তন্ময় হইয়া যায়, তখন সে বিদেশীভাষার 'ভাসা ভাসা” বুলিতে 

মনের সম্পূর্ণতাব কুটাইতে পারে না। তাই বাঙ্গালী কবি মহাপ্রভুর আদর্শ 
লইয়। বর্গভাষার কলের পুষ্ট করিতে লেখনী ধরিলেন। সেইদিন কি বঙ্গ 

ভাষার শুভদিন নহে? 

দীন] বঙ্গভাঁষা বৈষ্ণব তুলিতে অদ্থিত মহা প্রভুর প্রেম*চরিতধারা বহন 

করিয়া! গঙ্গা ধাবু!র ন্যায় পবিনা হইয়াছেন। তাই “বঙ্গভাষ! ও সাহিত্য” 

জেথক শ্রীযুক্ত দীনেশ চন্দ্র মেন মহাশয় লিখিয়াছেন "এই গতি কাব্য যর্দি 

আ'মব্রা ইংলগু ও আমেরিকার সাহিত্য প্রদর্শনীতে দ্রেখাইতে পারি, তবে, 

মাত্মগরিমার ব্লাজ্ে আত্মবিম্মৃতির কথা গুনাইয়া জগত্ৰাসীকে মুগ্ধ করিতে 
গারি, মন্দেহ দাই ।” 

এই দার্শণক তত্ব সম্বলিত প্রেমময় মহাকাব্যের রচক ভাগ্যবান কৃষ্ণদাস 

কবিরাজ ঠাকুর। তিনি ১৪৯৬ খবঃ বর্দমান জিলার অন্তঃপাতী ঝামটপুর গ্রাযে 

বৈদ্য বংশে জন্ম গ্রহণ করেন॥। তাহার পিও] ভ্গীরথ অল্প বয়স্ক কুষ্*দাস ও 

শ্যামদাস নামক ঢুই পু রাখিয়। পরঞ্লোক গমন করেন । মাতা শুনন্দা! এই 

প্রাপ্ত বয়স্ক পূত্রদ্বকে লইয়া) বড় বিপদে পতিত হুইলেন।- শামীর মৃত্যুর 
পর কতিপয় দিবস পরে শুনন্দা দ্েবীও কালগ্রাসে গতিতা হইলেন। হুতরাং 

কষ্দাস পিতৃদমার গৃহে গ্রতিপালিত হন। 

আদীবন কষ্ট বুকে করিয়া তিনি দরিদ্রতার কোলে লালিত পালিত ও 

সংবদ্দিত হইতে লাগিগেন। প্রকৃতি তীহাকে যেন বড় দ্বণার চক্ষে দেখিয়াছেন। 

সংমারে কোনও দিনই তিনি হুখের মুখ দেখেন নাই। সংযত চিত্ত কৃষ্টদাস 
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দার পর্বিগ্রহ করিয়া ভবে সুখের আশ। কাঁরতে পারেন নাই । গুতরাৎ ক্মাজীবন 
বরক্নচারী কুষ্ণদাসের জীবন শরিৎ-কমলবৎ নিশ্বল ও পবিত্র ছিল । 

এই সময়ে আমনিত্যানন্দ প্রভু ঝাষটপুর গ্রামে জাগমন করেম। 

আঞ্জন্ম দুঃখী কৃষ্*দাস নিত্যা্নন্দের উদ্দাম গ্রেম ও ভাক্ত দেখিয়া বিমুগ্ধ 

হইলেন। এই সংসার হইতে উৎকুষ্টতর অন্য এক সংসারের চিত্র তাহার 

চক্ষের উপর পড়িল সুতরাং তিনি নিত্যানন্দ প্রভুর আজ্ঞায় ভীধামবৃন্দাবনে 

যাত্রা করিলেন। নিম্বশ্বল কুষ্দাস ভিক্ষাবৃত্তির ঘ্বারা পাথেয় সংগ্রহ করিয়। 

শযামনুন্দরের কোন নিকেতনে পৌছিগেন। 

সেইস্থানে পৌছিয়া তিনি রূপ সনাতন, জীব, রঘুনাথ, গোপাল ভট গ্রত্থৃতি 

গোন্ামী প্রভুগণের নিকট শ্রীমদ্ভাগবতাৰি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে গ1গিলেন। 

তাহার নিম্মল চিত্তে ভাক্তর কথা অতি পরিস্কটরূপে অঙ্কিত হইয়াছিল। 

সেকালে বৃন্দাবন বাসী বাঙ্গালী বৈষবগণ এক হইয়া প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে 

'শ্রীচৈতন্য ভাগবত” পাঠ করিতেন। কিন্তু উহাতে শ্রাগৌরাঙগ মহাপ্রভুর 

অন্তলীল| বিশদভাবে বণিত নাথাকায় বৃন্দাবন প্রবাণী বৈষ্বগণ কৃষ্দাস কবি- 

রাজকে মহাপ্রভুর অন্তলীল। বিশদভাবে বণন1 করিবার জন্য অনুরোধ করেন। 

এই সময়ে বৃদ্ধ কবিরাজ ৭৬ বৎসরের গণ্ডী অতিক্রম করিয়। ধীরে ধীরে 
 তিরোধামের অবশিষ্ট দিনগুলি গণিতে ছলেন। এই বিষম অনুরোধে তিনি 

একটু গোলমালে পতিত হইলেন। 

পুজারি আসিয় গোবিন্দজীউর আদেশমাল্য হস্তে দিয়া গেল) এই 
অত্য।শ্চাধ্য ছুগবদু কুপা যেন বৃদ্ধকে যুবকের ন্যায় শক্তিশালী করিয়! 

তুলিল। তিনি আর আদেশ অমান্য করিতে সাহস করিলেন ন]। 

কিন্ত কবিরাজ এই সময়ে দৃষ্টি শক্তি হারাইয়া ফেলিয়াছেন। লিধিতে 

হস্ত বারং বার কম্পিত হয়। অশরীরি জর! আসিয়া! তখন তাহার শরীরের অঙ্গ 

প্রত্ঙগ গুলি শিথিল করিয়। দিয়াছে। এই অবস্থায় তিনি যে গ্রন্থ শিখিয়া 

যাইতে পারিবেন এমন তাহার ভরসা ছিল না। প্রতিপদে পদে তিনি নিরাশার 

তীব্র যাতনানুত্তধৰ করিতে লাগিলেন। অবশেষে এই অমানুষিক শক্তি অম্পন্ন 

মহাপুরুষ ৮৫ বসর বয়মে ৯ বৎসরের সমবেত পরিশ্রমের ফলে এই গ্রন্থ 

সমাধা করেন। এই বৃদ্ধ বয়সেও তিনি সংস্কত নানাবিধ গ্রন্থ হইতে প্রমাণ 



১৩৪ ভক্তি । [১ ৫শ বর্ষ+-৬৯৮ “য়, সংখ্যা। 

শ্বরূপ যে গ্লোক উঠাইয়াছেন, তাহাতে তাহাকে গ্রাসংলা না! করিয়া! থাকিতে পার! 

যায় না। শ্রীযুক্ত জগঘ্ন্ধু ভদ্র মহাশয় তাহায় একটা তালিকা প্রস্তত করিয়। 

দিয়াছেন। (অনুসন্ধান, ৫ম সংখ্যা) আমর। তাহা নিয়ে লিখিয়া দিতেছি ।* 

এতভিন্ন তাহার স্বরচিত ক্লোকও গ্রন্থ মধ্যে অনেক সন্দিবি করা হইয়াছে। 
এই বৃদ্ধ বয়সে এতগুলি গ্রন্থ পর্যালোচনা করিনা এইবূপ দার্শনিক তত 

নির্ণায়ক গ্রন্থ রচন। করা বর্তমান শিক্ষা তিমানী পণ্ডিত মণ্ডলীর পক্ষেও বিন্ময়াবহ 

ঘটন। সন্দেহ নাই। | 

এই গ্রপ্থে বৈষবোচিত কেমন বিনয় ও দ্বীনতা, ভক্ষির কেমন নিন্ম 

ব্যাখা, প্রেমকে কেমন বৈজ্ঞানিক উপায়ে এক উন্নত প্রণালীতে শুমতবন্ধতাবে 

সংযে[জিত করার নৈপুণ্য প্রদর্শণ করা হইয়াছে! এই বহুগুণ সমলম্কৃত 

শ্রীচৈতন্য চরিতামূত এক ম্বগীয় বস্যা। আমি দৃিতা সহকারে বলিতে পারি 

এই চরিতামূতের অমৃত-ধারা যিনি একবারও পান করেদ নাই। তাহার 

: ** (১) অভিজ্ঞান শকুস্তলা (২) অমর কোষ, (৩) আদি পুরাণ (৪) উত্তর চরিত 

(৫) উজ্জল নীলমণি, (৬) কাব্য প্রকাশ (৭) কু্ণ কর্ণামৃত (৮) কৃষ্ণ সন্দর্ড 

(৯) কুম্ম পুরাণ (১১) ক্রম সন্র্ত (১২) গরুড় পুরাণ (১৩) গীত গোবিন্দ (১৪) 

গোবিন্দ লীলামূত ০১৫) গৌতমীয় তন্ত্র (১৬) তৈতন্য চন্দ্রোদয় লাটক (১৭) 
জগন্নাথ বল্লভ নাটক (১৮) দানকেন্সি কৌমুদশ (১৯) নারদ পঞ্চরাত্র (২*) নাটক 

চন্ত্রিকা! (২১) নৃদিংহ পুরাণ (২২) পদ্মাবলী (২৩) পঞ্চদশী (২৪) পদ্ম পুরাণ 
(২৫) পাণিনি হুত্র (২৬) বরাহ পুরাণ (২৭) বিষ্ণু পুরাণ (২৮) বিদগ্ধ মাধব 

(২৯) বিশ্ব প্রকাশ (৩*) বীর চরিত (৩৯) বৃঃ গৌতম তন্ত্র (৩৯) বৃঃ নারদীয় 

পুরাণ (৩৩) ব্রহ্ম সংহিতা (৩৪) ব্রহ্ম বৈব্র্ত পুরাণ (৩৫) বৈষ্ণব তো|যিণী (৩৬) 
(৩৭) গীতা (৬৮) ভক্তি বসামৃত সিন্ধু (৩৯) ভড়ি সন্দর্ত (৪০) ভক্তি লহরী 
(৪১) ভাবার্থ দীপিকা (৪২) ভারতী (৪৩) ভাগবত পুরাণ (৪৪) ভাগবত সন্দর্ভ 
(৪৫) মলমানতত্। (৪৬) মহাভারত (৪৭) মন সংহিতা (৪৮) ষমুনাচার্ধ্য কৃতামলক 

মন্দার শ্রোত (৩৯) রামায়ণ (৫০) রঘুৰংশ (৫১) রূপ গোশ্বামীর করচ। (৫২) 

লঘু তাগবতামৃত (৫৩) ললিত মাধব (৫৪) স্তব মাল! (৫৫) স্বান্যত-ত (৫৬) 

গোবিন্বদাগের করচা (৫৭) সাহিত্য দর্পণ (৫৮) হতিতক্তি বিলাল ইত্যাদি । 



মাঘ, ফান্তন, ১৩২৩ । ] সমালোচন]। ১৩৫ 

এখনও বঙগভাধার সারম্বত তীর্থের অস্তঃস্থলে প্রবেশ করিয়া রসানুভব করিতে 
অনেক দেরী আছে। 

বদ্দাৰনের খৃুমন্দ্ সমীরণ, কুঞ্জীবনের মধুপ গুপ্রিত কুন্ুমের সৌরগ ও ভ্রমর 
পূর্ভের 'রাধা শ্যাম" রব, যমুনঃর তরঙ্গোখিত উজান-প্রবাহ ভাবুক রমিক কৰি 

কষণদাসের হৃদয়ে সৌন্দর্ধোর এক অদ্ভিনব ছ্থায়! পাত করিয়াছিল। 

সেই নিশম্বল যমুনা তটে ভক্তির অবতার প্রেমের দেবত| শ্রীচৈওন্য 

মহাপ্রভুর প্রেষময়ী মুক্তি যেরূপ নির্খম বন্দর ভাবে তাহার জদয়ে মুদ্রিত হইয়া- 

ছিল, কবির কাব্যে তাহার একটী অতি সুন্দর প্রতিচ্ছায়! উঠিয়াছে। 
| ক্রমশঃ | 

সমালোচন। | 

(গাগল রাধামাধম) (প্রথম খণ্ড) 

(লেখক-শ্রীযুক্ত কালীহর দাস বস্থ ভর্তিসাগর) 
(পুল প্রকাশিতেরপর) 

গাঠকবর্গ পাগল মানুষের এই কয়েকটি কথার প্রতি বিশেষ মনোযোগ 

দিবেন--“কলিকালে পতিত জাতি হুখে থাকিবে এবং পুণ্যবান্গণ বিধ্বস্ত 

হইবেন 1”--এই উপদেশবাণী যেমন অভ্ভুত তেমন হৃক্ম। ভুত, যেহেতুক 
“কলিকালে” কেন সর্বযুগেই পতিত জাতি ভগবৎকপ| লা করিয়া নুখী। 

আরো অদ্ভুত, যেহেতুক «পুণ্যবান্ বিধ্বস্ত হইবে”--পাপীর একবারে উল্লেখ 

নাই। আমাদের এইটি মানিতে হইবে যে পাপীর বিনাশ প্রত্যক্ষ, পুণ্যবানের 
বিনাশ পরোক্ষে। পাপীর নরক লাত বিনাশ, পুণ্যবানের স্বর্গলাভ কালে 

পতনের হেতু । সুতরাং পাপীও পুণ্যবান্ উত্তয়েই বিধ্বস্ত হয়ঃ কেবল দীন 

ইন কাঙ্গাল ভগবানের দয়াণাত্র, প্রিয়পান্র হয়। সেই ভগবতপ্রিয় ভক্তের 
বিনাশ নাই। এই পরোক্ষ প্রত্যক্ষ ভাবট উহার হৃক্মত।। দ্বভুর ভারতে 



১৩৬ | ভঙ্জি | [১৫শ বধ,-৬ষ্ঠ, ৭ম, মংখ্যা। 

কেন সমস্ত জগতে বৈফব ধর্মের প্রচার না হইলে জীব অহস্কারের কালানলে 
উ২সন্ন হইবে সন্দেহ নাই। পাগল মানুষের এই অমূল্য উপদেশ অনুসরণ 
করিবেন। আর একটী উপর্দেশ বড়ই সময়োচিত। মাদৃশ অধমেরও প্রাণের 
কথা--“যাহাদের শ্রীবিগ্রহসেব। আছে তাহাদের দুর্দশা দেখিলেই বুঝিবেন ৮ 
বন্ততঃ আমরা দেখিতেছি শ্রীবিগ্রহ সেবঞ্গণের দুর্দশার আর সীমা নাই! 
ইহার মৌদিক কারণ অপরাধ। শ্রীবিগ্রহ সেব৷ প্রতিষ্ঠা দ্বারা শত সেবাপরাধ 
লাঁগ। থাকে। অপরাধ মাঁধ করিয়া কিনিয়া আনিবার প্রয়োজন ? শ্রীমৃত্তি- 
সেবা যেমন অমৃত তেমন বিষ। অতএব এ বিষয়ে সবারই সাবধান হওয়! 
আবশ্যক। ইদানীং আমর! মূর্তি প্রতিষ্ঠার এক দারুণ রোগ দেখিতেছি। 

এ ঘিদ্ধান্ত ভুপিলে চলিবেন। যে “পতিতই সুখী'--শান্ত । 
বর্তমানে ভারতবর্ষ বিদ্বানের উদ্যান ।--কত না হিল্লোল থেলিতেছে। 

তাহারা নাটক নভেল কাব্যা্দি পড়েন--শেক্ষপিত়র পড়েন, মিপ্টন পড়েন, 

কানিদম পড়েন, বঙ্কিম পড়েন, আরো নকল কত কি পড়েন, আর খে ডুবিয়। 

যান এবং গ্রন্থকারের মন্জরকে কত বা “বাহবা” -চন্দন মাথ। পুপ্প বর্ষণ করেন ! 

“কিন্ত একখান! বৈষ্ণবগ্রন্থ পাঠ করুন” এ অনুরোধ যেন কাণে বিষ ঢালে । 

কি জেদ, হোক না সে অমুতপারাধার, তবু স্পর্শ করিবে না,-একটা ষেন 

বমনের মুখ বন্ধ শ্বক্পূপ উদৃগার উছলে। দেবগণের ক্ষীরোদ মন্নে চক্র, অমৃত, 
ধৰবস্তরি উঠিয়াছিল; অনন্ত ব্রহ্ষাণ্ডকে ক্ষীরোদ সিন্ধু ধরুন, দেবের দেব 
স্ীবৈষবগণ তাহা। মস্থন করিত! শ্রী গ্রন্থ শাস্ত্র উদ্ধার করিয়াছেন । উহ বথার্থ- 

অমৃতনিধি, উহার রসামাদে জীব অমর হয়, আনন্মবিভোর হয়। ন্ুশীতল হয়, 
স্তবরোগ্নে মুক্ত হয়। তাঁই বলিতেছি, উহাতে টাদের কিরণ কত ঝলমল 

করিতেছে, কত অমৃতধার1 উছলিতেছে, কত ধৰ্বস্তরি গভ। মিলাইয়াছে। 

ক্লীরোদ মন্থন ব্যাপারে দেবগণ মধ্যে অধাক্ষ হইয়াছিলেন শ্রীবিঞ্চু। বৈষ্ণব- 

গণেক্ব শান্তরনিম্কু মস্থনে অধ্যক্ষ স্বয়ং শ্্ীক্রীমহাপ্রভু। ক্ষীরোদধির অমৃত ভক্ষণ 
করিয়াছিলেন তদেবগণ, দৈত্যগণ বঞ্চিত হুইয়াছিলেন। আধুনিক সময়ের 

পুণ্যবান্ বিদ্বান্গণ শ্রীবৈষ্বগ্রন্থ সিদ্ধুর ছুল'ভগিত সত্তোগে বঞ্চিত। 

যিনি জন্মিয়া অমৃত পান করিলেন না, তিনি উত্মন্ন যাঁন বৈ কি? শ্রীত্রীগৌর- 

নিত্যানন্দের উপদেশ রত্ব মধু রশ্মি পুণ্যবানের চিত্তে প্রবেশ করেনা | তাহাদের 



, আঘ, ফান্তুন, ১৩২৩। ] সমালোচনা ॥ ১৩৭ 
কঞ্গরিিত্বিদামরজির 

চিন্ত তমসাচ্ছন্নহই থাকিয়া যায এবং আ্বাধারে বিধ্বস্ত. হয়। জন্মিয়া যে 
নি 

উত্তম সামগ্রী ভোগ করিতে পায় না, সে অধন্য,_ তাহার গন্ম নিরথক--মে, 

প্রকতই “জন্মিয়া না মৈল কেনে ? 

গঙ্গার যেখন বহুশাখা ও উপনদী আছে, হিনুধর্ঘও তাদশ নানামত, নানালীলা 
দ্বাঝাপরিমগ্ডিত। সকল শাধাও উপনদীর মুখ্য। যেমন গঙ্গা, সেই রূপ সন্মতও সর্ব্ব- 
চলার মুলসত্য পরিপাক স্বরূপ বৈষ্ণবধন্্। বিভিন্ন মতসমুহের সমীকরণাক্ষম 

বিদ্বানেরা ধাধায় পড়িয়া যান। এই গোলক ধাধায় নিপতিত উতৎসন্নাবন্ত জীবের 

কল্যাণ চিত্ত। করিয়াই গ ীগৌরাঙ্গদেব নানা দেবদেবীর পুজোপাষলার উচ্চ্দে 

সাধন করিয়। দিয়া * এবং নানামতের সংক্ষিপ্ত সার-সংগ্রহ শশ্রীনান” প্রচার 

করাহয়া এক অপুর্ধব চিত্তচমত্কারকারণ বৈদিক বিজ্ঞানময়, সত্যময়, প্রেমময়, 

রসময় ধর্মের প্রতিষ্ঠা ও সম্প্রধারণ করিয়া গিয়াছেন। জাতীর়তার, .একতার, 

মনুষ্যতার ও হুখের একমাত্র নিান এই ধন্ব। হিন্তুধশ্ম এক ময়রার দোকান । 

উহাতে নানাবিধ নুখিষ্ট সামগ্রী সুসজ্জিত আছে। বালক দোকানে প্রবেশ 

করিয়। অনাকৃ অপ্রতিত্ হইয়া চাহিয়া! থাকে, কোনটির পরিচয় করিতে পারেন!। 

কোন্টি খাবে, €কান্টি না খাবে এই সমস্যার ভুলে গোলে পরিয় সাববন্তর 
রসানাদে বকিত হয় 1 হয়তো! বলক অসাধু সামগ্রী দিয়া পেট ভরিয়। ফেলে 

সার সামগ্রী পরিয়। থাকে। জী্রগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু তাই দয়া করিয়া সর্বব- 
সামগ্রীর রসসারনিরধ্যাস লইয়া এক রসামৃত্ত খণ্ড তৈয়ার করিয়া রাধিয়াছেন। 

পসান্পে মোটেই ই এক সামগ্রী, যে ঢোৌঁকে সে পায়, খায়, আনন্দে নাচে 

গ্লায়। জীবনের অল্পসময়ে অপার চুড়ান্ত লাভ! পুণ্যবানের! তাহ! একবার 
ভূলেও চাখিবার চেষ্টা করিবে না। কেবল নানানৈবেদ্যে ঠোক দিয়া, পরধর্ম্ম 
যাজন করিয়া বাহাদুরি করিবে ।--এর চেয়ে আত্মবঞ্চনা আর কি হইতে পারে। 

একে বর্ণভেদ, তাহাতে বেশভূষা তেদ। গৌরাঙ্গ ঠাকুর একটি মাত্র 
ভদ্রবেশ নিদ্ধারণ করিয়া দ্িয়াছেন। শিখাটি বৈদিকী; কিন্তু এখন 

* ইহাতে যেন কেহ যনে না করেন যে, শ্রীমগৌরানদে দ্েবদেবী পুজার 
বিরোধী ছিলেন। কাগজীব অপারক বলিয়াই তিনি অন্ত কঠোর সাধনার 

পরিবর্তে নাম মাধন প্রচার করিয়াছেন। (ভঃ সঃ) 

১৮ 



১৩৮ ভক্কি । [ ১৫শ বধ,-৬্ষ্ট, ৭ম, সংখ্য।। 

ব্রাঙ্ষণেও উহ অসভ্যতার চিহ্ৃধারণ বণিশ্ব মনে করেন। মুলকথ মনগড়া 

ধরব পরিত্যাগপুর্বক একবিধ ধন্ম। একবিধ বন্ধ ধারণ ন1 করিলে জীবের উচ্ছেদ 

নিরাকরণ অসম্ভব হইবে। দৃরদ্রশী রাধামাধর লিখিয়াছেন £-- 
"প্রেমের সাধন গৃহীরও হইতে পারে, সন্যংমীর পক্ষে ঢুরহ।”--. 

"যুক্ত বৈরাগ্যস্থিতি সব শিক্ষাইল। 

শুক্ধ বৈরাগ্য জান সব নিষেধিল &?) 

"্ম্যামীর পক্ষে দুরহ"--এস্থলে পাগল মানুষ "সন্ন্যাসী" শবে শুক্ধবৈরাগ্য 

ধরিয়াছেন। তাহ! পয়ায়ের দ্বিতীয় চরণ গাঠে গাব্যস্থ হয়। কারণ "সন্পযাস" 

দ্বারা কম্ম ফলে অনাসক্তি সুচিত হয়। এই যথার্থ সন্ন্যাস গৃহীয়ও আবলম্থা, 
উহা ব্যতীত প্রেমগাভের আশ! নাই। “সন্্যাপীর পক্ষে হুরহ” পাঠে সহসা 

গাঠকের ভ্রম উপজাত হয় । 

“আমি আপনাদধিগকে প্রেষদান করিবার জন্য অতিথি ; একবার উন্মধ 
হইলেই, বিশ্ব-প্রেমে পুরিত হইতে পারেন। আমিওআপনাদের ন্যায় শৃহী। 
লগ্ন্যাসীর বিচার আমি চাইনা, কেবল চাই--মহাগাপী। মূর্খ, চণ্ডাল, কুষ্ঠ 
অন্ধ, ধঞ্জ, পতিত সকলেই প্রেম পাইবার সমন অধিকারী।” ধাহার মুখচন্্র 

হইতে এই নুধাশীতল অভয়বাধী বিনিত্বঃত হইয়াছে তিনি যে অসামান্য 

বিশ্বপ্রেমিক তছ্িষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। 

বিধির কূপে বা! ততৎকুলে নাম-পদ্র-ফশল ভাল হয় না। বিধিকৃপের প্রবাহ- 

স্বরূপ বাগ-সলিলে উহার হুদ্দর বিকাশ হয়। নামের ছুটিফল্ পুণ্যফল ও 
প্রেমফল। এক্রেণীর লোকে ব্রতাচারাদির ন্যায় নাম করেন। উহার 

নামের সাক্ষান্মাধুধ্যের উদ্দেশ লনন|। তাহার! কেবল মনে, করেন, নাষে বিশ্ব 

নাশ হয়, পুণ্য হয়--নাম করি। নামের প্রকৃত শিষ্য বিমি, তিনি অপর 

ব্রতাচারাদি হইতে যন্দররাজ নামানুবাদকে শ্রেষ্ঠ মনে -করেন। সুতরাং 

নিরপরাধে নামরসাস্বাদ করিয়! প্রেমফল প্রাপ্ত হন। বর্ণাশ্রম ধন্দ্বা্দি কেবল 

সামাজিক শৃঙ্খলারক্ার জন্য বিধি বন্ধ হইয়াছে। 

“প্রেমসে মিল নন্দলাল11”-_-কুফ, প্রেম'মন্দিরের শ্রীবিগ্রহ । নিরপরাধ 

 ন্ামাশ্রন্থে সেই দেবদুলভ প্রেমধামে প্রবেশ করা যায়। অপরাধ এড়াইবার 

একমাত্র উপায় দীল্তা বা পতিতমন্যতা। পুণ্যকণ্্াদি ধার! তন্ভাযের 'অপচয় 



মা, ফাস্ুন, ১৩২৩ । ] সমালোচনা । ১৩৯ 

সাধিত হয়' এই শুত্রেসিত্ধ]ুস্ত করা যায়ষে, পতিত জনেরই নাষে অধিকার 

পুণ্যবান কন্মার অধিকার নাই। তাহার পক্ষে নাম পরধর্ম। বর্তমান 

সময় বিবাহ, শ্রাদ্ধ) শনিপূজা, নারায়ণ সেবাদি সামাঞ্জিক ব্যাপারেও ছি 

সংগ্কীর্ভন একটু তদঙ্গ মধ্যে রাখে। চুএকটি গানের পর কষের সের বাতাস 

বিলাইয়া দেওয়া! হয়| অমুকের রোগ দুর হইয়াছে মানসিক শ্রীনামমস্তীর্তন 
মাঙ্গলিক ক্রিয়ার অঙ্গ হইল। এবন্বিধ নামসংঙগীত দ্বারা ভুরি অপরাধ অর্জিত 

চয়| কীন্উন চলিয়াছে, তামাক ও খুব চলিয়াছে, পান দিচ্ছে। চিবাচ্ছে; 

ঢুচারিটী মজাদারী রগড় গল রহস্যও চপিয়াছে, ধেন শ্বৃশ্বর বাড়ীর অ'মোদ। 

ঈদৃশ হরিনামের গ্রামা কৌতুকে যাহারা যোগ দেন তাহারা মূর্থ অপরাধী । 
হরিনাম সাধন পঞ্চম বেদবিহিত্ত ধজ্ঞবিশেষ | এই নাম-পীযুষ দচতুষ্াক্ 
পদ্দিই কম্ম-চোনার সংস্পর্শে বিকৃত হইয়া যায়। নাম-সাধন প্রণ!গী এক অপূর্ব 

ধরণের, কর্খবকাণ্ডের সহিত উহার তত সংশ্রব নাই। লজ্জাবতী লতা যেমন 

করম্পর্শে চলিয়া পড়ে, শ্রীনাম কল্পলতিকাও শুভাশুভ কর্ম স্পর্শে মিয়মান! 

ছয়। উহা অপর কোন কর্ম পদ্ধতির অঙ্গ নয় । উহা শুদ্ধ নিরপেক্ষ । নাম 

ধরতো। অন্য সব ত্যগ কর।। যদি বা্চিতে চাও, ইহাই সেবন কর, অন্য 

ওষধের প্রয়োজন নাই। ধদ্দি মারিতে সাধ, একটী বটা, ও পাঁচন, লান আছা 
অনুপানে সেবন করিয়া যমের পাচনীর প্রহার খাও। নাম সাধন প্রাণী 

জলপধ-_নদী বাহিয়। যাও এ ঘাটে সে খাটে নৌক1 লাগাইয়। ব্যবমাদারীর 

প্রয়োজন নাই । রাধামাধবৰ বলেন £ ু 

ব্ণাশ্রম ধর্ম ও নিজ নিজ গোত্র ত্যাগ করিয়া মহাপ্রভুর শরণাগত হইয়। 
অচ্যুতগোত্র এবং দ্বাসপ্রতু সন্বস্ত না হইলে কোন রূপ নাম সঙ্কী্তন করিবার 
উপায় নাই ।--আশাকরি ভজ পাঠকবৃন্দ রাধামাধবের এই উচ্রিত মন্ত্র 
করিয়। ধরিবেন। সামাজিক শ্রীসম্পাদনের কৌশল স্বরূপ শ্রেণীবিত্াগ সহ 
প্রধান প্রধান কতকগুপি কন্ধব মানবসমাজে বর্ণিত হইয়!ছে। হৃতরাং রগাশ্রম 

ধর্ম মানবজীবনের চরম লক্ষ্য নয়| জীবের যেটি সাধারণ পরমার্থ লক্ষ্য সেটি 

ভগবত, প্রেম লাভ। তাহাতে বর্ণভেদ জন্য আবিলত! ও বৈলক্ণ্য নাই। 
“আমি বর্তমান থাকিতে আপনাদের সহিত সমুদয় শাস্ত্রের বিচার করিতে 

গুদ্থত। আমি গোপনে বা চু্ি করিয়া হণি নাই । একটীব।র মন্ুখ যুদ্ধ 



১৪। ভর্তি | [ ১৫শ বর্ধ,--৬ষ্ঠ) ৭ম, সংখ্য। 

হইলেই আপনাদের ধর্ম মীমাংসা হইবে ।”* রাধামাধব শিক্ষিত সমাজকে 
অতি বল দর্পে আহ্বান করিতেছেন, ইহাতে আমাদের ভরশ! হয় তিনি কলপতরুর 
ন্যায় সধারই সাধ মিটাইয়া দিতে সক্ষম, কিন্ত পরিতাপের বিষয় তিনি যেমন 

আহ্বান করিতেছেন, তেমন আকর্ষণ করিতেছেন না। তিনি আকর্ষণ করিলে 

বু জীবের ভরি লাত হইত। ত্বীপালোকাকর্ষণে বহু বছ কীট জুটিঘা আত্ম 
সমর্পণে প্রয়াস পায়। 

পাগল মানুষের চিত্র রসিক যেরূপ অকিগ়াছেন তাহ। অতি নুন্দর। এই 

আলেখ্য দর্শনে রাধামাধবকে ভাবসিদ্ধ জন বলিয়া মনে হয়। আমরা “গোরা 

গোরা” সদ চীৎকার করি, জীবন ক্ষয় করি, অথচ গোরাভাবের তনু এই 

পাগলটীকে যেয়ে একবার দেধিনা। এটি আমাদের দুর্ভাগ্য বৈকি ? 

“শ্রুতি স্মৃতি পুরাণ পঞ্চরাত্রের বিধি সকল একবাক্যে কলিকালে তৃণাদূপি 

হুনচ হইয়া উচ্চ হরিনাম সংকীর্তনের উপদেশ করিয়াছেন । প্রীচৈতন্য- 

চরিতামূত ও শুচৈতন্যভাগবত আলোচনা! ও তদনূযাযী কম্মানুষ্টান কলিযুগেব 
বিধি প্রতিপালিত ধর্ম্মী। ধাহারা এই শ্রীগ্রস্থঘয়ের আজ্ঞা গালন করেন, 

তাহাদের মমস্ত বিধিই পালন করা হয়! আবার ধাহার] তাহা অবহেলা! পূর্বক 

অর্থও প্রতিষ্টা লাভের আশায় শ্হরিভক্তিবিলাস সম্মত অত্যত্রেতাদির ধর 
আচরণ করেন, তাহার প্রভুর নিকট অপরাধী হন। 

কলির যুগ্ধয় নামব্র্ষ মাধন। র্লক্ষ্য প্রেম। মধুমক় প্রেমানুরাগ 

প্রাণ ধম শগ্রীমহাগ্রভর হুপ্রতিষ্ঠ। উহার যথার্থ শ্বরূপ শ্রীশ্রী চৈতন্ত- 

চরিতামৃতে ও শ্রী ্াচৈতন্যভাগবতে বণিত হইয়াছে । হৃতরাং তদনুযাী 

আচরণই কলি'কল্যাপ যুগধন্ন, কলি-জীবধন্ম। হরিভপ্তি বিলাসদিস্মৃি 
উক্দ সোপচার পুক্জা চধ্যা্দি দবাপরের ধর্ম্।, খ্রানামমণি ভিত্ি-প্রতিঠিত রাগ" 

ধন্মু পৃ্বপূর্ব ধুগ্নধর্ম্রের উপর প্রতিষ্ঠিত বণিয়াই হরিতক্তি বিলাম বিধিচধ্যা 
উপেক্ষার নয় ইহ1ও স্বীকার করিতে হইবে । কিন্তু একা বিধিচধ্যায় রাগমার্গ 

আচ্ছাদিত .না হয় হহাই রাধামাধবের উদ্দেশ্য । রাধামাধবের কটাক্ষ কেবল 
কপট ধ্ম! জনের প্রতি। তিনি অগ্নিহীন অঙ্গারের পক্ষপাতী নহেন। দর্পণ 

হাঝাইয়া কেবল ফেমু খানিতে কি উপকার হয়? 
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রাগপ্রাণ বৈষ্ণবধর্ম কঠোন্ত ব্রাহ্মণ বিধির আটনীতে সঙ্কুচিত নিষ্পভ 
হইতেছে সন্দেহ নাই। তবু ক্ষেবল দেহ সাধনযোগ্য করিবার জন্য হরিভক্তি 
বিলাসবিধি অবশা প্রতিপাল্য। শুতরাং উহা শচৈতন্যচরিতামুতের পরিশিষ্ট 

রূপে বক্তব্য । উহা! গোণধন্ম' বলিয়া গৃহীত না হওয়ায় আমাদের রাধামাঁধব 
বড়ই মর্বব্যধী। এত২ প্রতি ব্রাহ্মণের কপাদৃষ্টি পড়ক্ ইহা আমাদের প্রার্থনা । 

নিম্মল রসোজ্জল ধন্মে বিধি ছিদ্র দিয়া ধন্মধ্বদ্িতৃকীট প্রবেশ করতঃ সরস 

প্রাণ-ধন্মুকে নীরস জড় করিয়া তুলিয়াছে। ব্রাঙ্মণে নিয়াছেন হরিভক্তি 

বিলাম, আপামর সারারণ ভক্ত নিয়াছেন শ্চৈতন্যচরিতামূত। ব্রাহ্গণে এখনও . 

যুগধন্ম অবতরণ করেন নাই। তাহারা তেজন্বী উদ্দে দ্বাপর-সোপানে আছেন। 

“হরিভক্তি বিশাদ্ধ সত্যযুগ হইতেই ছিল) তাহার জন্য অবতারের প্রয়োজন 
ছিলন] 1”--ঠিকৃকথা ! মৃহাপ্রভু হরিভক্তি বিগাষ আনেন নাই, তদূর্ধী কোন 

দিব্যচমৎকাধী বিশিষ্ট বড তিনি আনিকা দিয়াছেন। তথ্বস্তই শ্রীচৈতন্য- 

চরিতামৃত, যাহ! আমাদের একমাত্র গ্রহণীয়, আম্বাদনীয়। 

“কলিযুগের যুগধণ্থ সর্বাংশে নৃতন1 এই জন্য, নবদ্বীপ ধাম, নবঙ্গীণা 
নবসঙ্গ; পুরাতন [বধির সত ইহার বিপরিত ভাব; প্রেমের গতি কুটিল, 

'সিকলহ উপ্টা ব্যাপার 1৮”--কি হুন্দর, কি সুন্বর | "অনপিতচরী" ধর্মের ইহাই 
একমাত্র হুত্র ও ব্যাখ্যা । উপ্ট। হইলেও ব্রহ্মানন্দ (শান্ত) পধ্য্ত উপ্ট। নয়, 

তৎপধ্যন্ত যুগত্রয্সিদ্ধান্তের উপরই প্রতিষ্ঠিত! অতঃপর উহ] পুর্ণানন্দ সন্থস্ধ 

(মধুর) ঘটিত! বিষয্বাশ্রয়বৈপরীত্যক্রম। | 

"কলিযুগে আশ্রম বর্ণের ভেদ নাই; সকল জাতিই পতিত এবং সকল 

বর্ণেরই একপ্রকার ধর্ম | যাছার! এই সাধুক্তি মানেনা, তাহারা নিশ্চয় 

পুণ্যমবীচিকা মুগ্ধ, এবং জবব্যবনায় প্রমন্ত। শ্রবণকীর্তনাদিতে বর্ণনির্বিশেষে 

সকলেরই সমান অধিকাত এবং সফলভাগী। "সর্বাধন্মান পরিত্যজ্য মামেকং 
শরণং ব্রজ এই বংশীরব যাহার কর্ণে প্রবেশ করিয়াছে, যাহার প্রাণ আকুল 

হইয়াছে এবং মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া ভগবওপ্রগন্ হইয়াছে, তাহার জাতি ধর্ম ধর্ম 

নাই, তাহার অপরাধও নাই। নাম সন্থীর্ভন সন্প্ধে রাধামাধঘ বলেন “ইছাও 

বাহ ধশ্ম।” কারণ 
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“দেই গ্োপীভাবামূতে যার লো হয়। 
বেদ'ধর্খ ছাড়ি সে কঝকে তজায় ॥” 

পতিত নিরপরাধ জন নামানুবীর্ভনফলে এ ভাব প্রাপ্ত হইয়া সিদ্ধ হুন। 

“সাগমার্গ বল পুর্ব্বক প্রচার করাই যুগধর্ম' কেলি যুগধর্্) সত্য সত্য, 
নিগুঢ় সত্য! তোমাকে বল পূর্বক বল! যাইতেছে “ভূমি গুভাশুত্ত কর্ম 
পরিত্যাগপূর্ধ্বক নিরপরাধে নাম কর, পঞ্চম পুরুষার্থ প্রেমলাভ করিবে ।--কেবল 

ইহাই কর, ইছাই কর।”-_-বলপুর্ববক প্রচার কি্ূপ আমরা! বুঝি নাই। তবে 
ধরখ! হয় যেমন “হরেরামৈধ কেবলং, কলে নাহ্যেব নাঝ্যযেব” ইত্যাদি রূপ 

ওঅখ্খিতার ভাষাই বল। 

“মহান্ত স্বভাব হয তারিতে পাধর। 

নিজকাধ্য নাই তবু যান্ তার তর ॥, 
পাণলমানুষ মহাজনের স্বভাব বর্ণনায় এই পাদ উদ্ধত্ত করিয়াছেন। কিন্ত 

এ বড় বিম্ময়কর “তবু খান তার ত্বর" এ স্বভাব আমর। রাধাযাধবে বেশী 

দেখিতে পাইনা 

র্মবন্ধু শ্রীমান রদিক লাল “আসল পাগল ও নকল পাগল” এর বর্ণনা! 

ব্যপদেশে যে ছুটি কবিতা লিখিয়াছেন, তাহাদের সৌন্দধ্যগ্ু প্ভোজনে * 
আনন্দ নাই, আনন্দ ভজনে” এই একছত্রেই প্রকাশ্ পাইতেছে। তিনি আরো 
লিখিয়াছেন “এদীনহীন সেবক ভিন সকলেই তাহাকে উপেক্ষার চক্ষে দেখিয়া 

আমিতেছেন। শরণুগত অতিথি হইলেও বছ জননায়ক দরিদ্র বলিয়া তাহার 

সহিত বাক্যলাপও করেন নাই; কেহ কে তাহাকে বিকৃত মন্তিক্ষ বলিতে 

কুগ্ঠত হুম নাহ।”--এ সব অভি মশ্বত্থদ কখা। জত্তওঃ রাধামাধৰ আমদের 

তপ্ত বলিয়া! পৃজ্য, না হয় দরিদ্র কাজাল বলিয়। দয়াপাত্র । তাগাতে বাধা" 

যাধবের না হইয়া আমাদের ক্ষতি) কারণ, হয়তে। কর্দসম্প,কত মহামণিটা 
দূরে নিক্ষেপ করিলাম। রাধামাধবের ছুঃখ নাই, কারণ সর্ধদেশে সর্বযুগেই 
মহাপুরুষগণও বছ জান! ভোগ করিয়। গিয়াছেন দশচক্তে 'গবান্ও ভূত 

হইয়াছেন। যীণু ক্রুশবিদ্ধ হইলেন, ঝ্বামসীতা বলবাসী হইলেন, কৃষ্ণ মথুরা 
হইতে পলায়ন ফরিলেন। শ্রীনিত্যানদ্ধ মার থেদেছেন। বাধামাধৰ 

নিজ্ঞানন্দের জন, গ্তাহাকে অনেক সহিতে হইয়াছে। বর্তমানে ইংরাজী 
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শিক্ষা প্রভাবে "মলিন বেশের আদর 'নাই |” রমিকতে। মুর্খ নহেন, আমাদের 
একবার গুন! উচিত রূমিক* কি বলেন। রাধামাধব গৌরের কাঙ্গাণ সন্দেহ 

নাই। নিঞ্জ সেবা চেয়ে ভক্তের সেবায় ভগবান সষধিক তুষ্ট । কিন্তু রাধ।- 
মাধব অতিথির প্রাগ্যেও বঞ্চিত হইয়াছেন। অবিদ্যান্ হাটকোট পরিয়াছেন, 

বিদ্যান্ ধৃতিচাদরে উপস্থিত। এস্থলে কাহার পুজ। হওয়া উচিত? রাধমাধব 
বেশভূষ।র বৈধব নহেন, খাটি জিনিষ |. 

প্রভূ বিপ্রপাদোদক পান করিয়া! ব্রাঙ্গণকে দয়া করেন নাই, মায়ামুগ্ধ 

করিয়াছেন।”-__-একখাধ় আমার বেশ চৈতন্য জন্মাইল, আনু ভূঙ্পদ চিহ্ের 
কথা মনে জাগিল। দক্ষষঙ্ছেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত । অনেক ব্রাহ্মণের মুখে 

এই পদচিন্থু নিয়া গৌরব করিতে শুনিয়াছি। ভার হান্ব। জীবের দশা কি 

হলো! শ্ার্। রাধাকে বলিতেছেন “দেহিপদপল্লবমুদারমূ-_-ক| জয়দেৰ 
গোস্বামী তাহা কণমে পিধিতে পারিলেন না। আর যে সে ব্রাঙ্গণে ভূগ্তপদ- 
চিহ্ন কাহিনী গাহিয়া বুক ফুলান। | | 

পদপেবার সুখ রা সম্তেগ করেন দাসী। ব্রাহ্মণ প্রত্ৃত্বের রথে থা 
ধরার ধূলি পান না। দণ্ডায়মান ব্যক্তি পদ সেবা করিতে পারে না, অবনত 

হওয়া আবশ্যক। | 

“মাধুধ্যাব স্ত্রীলোকের স্বতি সহ”; কিন্তু তৎগ্রাপ্তির নুবিধা 

স্রীলোকে ততটা প্রদত্ত হয় নাই; হুতরাং সহজ হুইয়াও ফল নাই 1 "তজক্ষে 
অবহেল! পূর্বক শ্রীমুণ্তি পুজা করিলে, সে পূজায় বিড়ম্বন! ও ্ষপরাধ ঘটে ।” 

এ বিড়শ্বনা আঙগর] সর্বত্র সর্বদ! প্রত্যক্ষ করিতেছি। ভক্তরূপী ভগবান্ 

একথা আমাদের বিশ্বাপ থাকিলে আমরা শ্রীমুতি নিয়া এত ঘটা ও অপরাধ 
সৃষ্টি করিতাম না এবং ভক্ের গমর্ধ্যা1। করিতাম না। জীবের কল্যাণকল্সে 

মর্দরশা শ্রী প্রীগৌর-ভগবান্ তীহার দিঙজগণ দ্বার! প্রয়ে।জনাম্যরূপ হবিগ্রহসেবা 

প্রতিষ্ঠিত করিয়। রাঁধির়াছেন, _ব্যক্তিগত শ্রীমূর্তিসেবার তদধিক প্রয়োজন 

নাই। শ্রীবিগ্রহসেব। উচ্চাধিকারী, সিদ্ধ জনের হস্তে জে ॥ 

"বাউল বলিয়া কোন: সম্প্রদায় নাই; অশ্রাকৃত দেহে কৃপ্রেমে 

দিব্যোম্মাদ হইলে বাউল হয়।*--বাউলের ইহাই দ্বিব্যোত্তম সংজ্ঞা। ইহ! 

শ্ীত্রীচৈতন্যচরিতামৃত্ের অভিধানুরূপ বটে। কিন্ত "সম্প্রণার নয়” বল! 



১৪9৪ ভর্তি । [ ১৫শ বর্ষ, -৬ষ্ট, ৭ম, সংখ্যা। 

যাইতে পারে, “সম্প্রদায় নাই” বল! যাইতে পারেনা। “সপ্প্রদায় ছিলনা এও 

বলা যাইতে পারে। অপ্রাকৃত দেহে না হইয়! প্রাকৃত দেহে কষ খ্রেম 

দিব্যোম্মত্ুগণের গঠিত দলকে বাউল সম্ত্রাদায় বলিৰ না কেন? এরূপ দলের 

অস্তিত্ব ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত দেখিতে পাই। আমাদের বাধামাধর অপ্রাকৃত দেহে 

বাউল, দ্ুতরাৎ বেশভৃষ। বিহীন বৈষ্ণব রত্ব। তিনি গ্রস্থের ৩৮ পৃষ্টায় বাউল 
সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব স্বীকার করিরাছেন। 

“নিরপরাধ নামসঙ্থীর্তন তৃণাদপি ধর্ম।”_ তৃণাদপি ধর্থের এ হত্র অতি 

তৃপ্তিকর ও হুপক্ক। 

"গ্নোন্থামী ধর্মব--রাগমাগাঁয় ।?/---কিস্ত আমরা সমাজ ও আশ্রমের ভ্রকুটি 
ভয়ে জাগিয়াও নিদ্রিত, অথব! লোক-তুষির দায়ে রাগ প্রাগিণী ছাড়িয়া বিধির 

সঙ্গীত গাহি। রাগের মূল ও উদ্দীপক বিধি এস্থলে বিধি ধর্তব্য নয়। 
মালাতিলকাদির প্রতি পাগল মানুষের কটাক্ষ বেশী। তিন মাদৃশ 

অধমের প্রতিবাদ বাক্যের প্রত্যুন্তরে বলেন--“মালাতিলক ধারণ হীীনবেশ” বা 
পতণাদপি” ভাবের পরিচয় দেয় না) “উহ! বৈষ্বচিহন।” আমি অধম বলি, 
জন্মিলেই একটা বেশ থাকিবে 1 বেশ নানা। তন্মধ্যে নিদিষ্ট বৈধববেশ 
ভদ্রবেশ মাত্র, কোন ধশ্মচিহ নয়। কলে উহা ধর্মচিহন বলিয়া কল্পিত 
হইয়াছে। মালাতিলক বিনয়চিহ্ন ও সৌম্য সৌন্দর্ধ্য সাধক । ভ্যাট, কোট, 
সাট-আদি দণ্ভের মুর্তি খাড়া করে । তবে এমন একবেশ আছে যাহা কোন 
দিকে বৌকে না উহ! এক নির্ব্বিক!র বেশ যাহা ভাবের সঙ্গে য্গে থাকে। 
রাধামাধব সেই বেশেরই পক্ষপাতী । অঙ্গচিত্রাস্কনট। বস্ততঃ ইদানীং অপাত্রেই 
বেশী দেখিয়া! হাসি পায়। মাথায় অতি দীর্ঘশিখাঁ, গলায় অতি যোটা মাল! 

দেশকাল পাত্র বিচারের অনুকূলে ব্যবহৃত হউকৃ। ভিভর বাহির মিল থাকিলে 
এসব মানায় ভাল, আমার প্রেমভক্তির ওজন একছটাঞ কিন্তু মাগার ওজন 
একসের এ কেমন.? যাহাহউকৃ, এসবে বেশী আপিয়া যায়না, কিন্তু স্ত্রীাতীর 
প্রতি বাউলগণের (কামুক লম্পট গোড়ীরবৈষুব যাহারা, গুহারও বাউল) 
অত্যাচার দেখিয়াই পাগল মানুষ পাথল সাজয়াছেন। বুধায়াধব প্রকৃত 

বাউল, বাউলের নির্ধাতক। রাধামাধব নারীজনবন্ধু, নারীজাতিএ ধর্মবরক্ষক। 
মগ,রু শ্রীশ্রীজয়নিতাই দেবেন্্র নাথ প্রভুর শ্রীমূথেই শ্রীনবন্বীপের বীতত্দ 
বৃত্তির কথ শুনিয়া এক সময় স্ত্ভিত হইয়াছিলাম। চি 

| 0 ক্রমশঃ- 



একটা প্রাচীন কিন্বদন্তী। 
(লেখক-_ঈযুক্ত হরিদান গোস্বামী 1) 

9. 
দলা) ০ 

৬৩৬ 

মুকুনদ ব্রশ্ধচারী বা সরশ্বতী গরম সাধু বৈধ ছিলেম। এই মহাপুরুষ 
শ্রীধাম প্রপ়্াগে থাকিতেন,। কখন কখন শ্রীধাম বুন্বাবলে আমিতেন। 

জী্ীমন্মহা প্রভুর ইনি একজন কৃপাপাত্র ছিলেন। জীচৈতন্যচরিতামুতে ইহার 
নামোলেখ দেখিতে প1এয়া যায়। প্রীঞগদানন্ পঞ্ডিত যখন ধাম বুন্দাবনে 

পরল সনাতন গোল্গামীর মহিত মিলিত হন মেই সময়ে মুকুন্দসরপতী প্রদশ্ত 

গাল বস্ত্র সনাতন গোগ্মা শিরোভূষণ করি! গগদানন পওডতের নিকট 

উপস্ধিত হুন। মুকুদ্দ মবখ্থতী অন্যাসী দ্লতৃক্ষ। তাহার পশৈকব আন্যাগা 

না হইলেও উট বনহ!এতর উপর উহার অচলা ভক্তি ছিল। গণ্ডি 

ঘ্গদানন্দের ভরীগৌরাঙগপ্র়তে ।একনিষ্ঠতা পরীক্ষা করিবার জন্য সনাতন, 

গ্েস্বামী এই রক্ত বন্ত্র অন্য সন্্যাসী সাধুর? নিকট £ মাদ বঙ্কে গ্রহণ করিয়া, 
খডকে বাঁপিয়।ছিলেন। যখন পণ্ডত জগদানন্দ, শুনিছেন এ বন্ধু প্রমাণ 

প্রভু দত্ত নহে, তখন তাহার মনে দুঃখ হইল, প্রোধও হইল! তিন সতের 
ধাড়ি দিয়া সনাতন গোর্ামীকে মারিতে উদ্যত হইলেন। 

তিমি ক্রোধভয়ে কহিলেন £২- 

: তুমি মহাপ্রভুর হও গার্ষণ গ্রধান। 

তোমামম মহাপ্রভুর প্রিয় নাহি আন। 

অন্য জন্যামীর বশত তুমি ধর শিরে। 

কোন এঁছে হয় ইহা পারে সহিবারে। 
তখন সনাতন গোস্বাধী হাসিয়। তাহার শ্রীত্রীগৌরাদ প্রড়তে এক নিষ্টতা 

গরীক্ষা করার কথা। বলিলেন। 

যাহ দ্বেখিবরে বশর মস্তকে বাদ্ধিল। 

মেই অপুর্দ প্রেম এই প্রত্যক্ষ দেখিল॥ 

৯) 



১৪৬ ভক্তি । [১ ৫শ বর্য,-৬্, ৭ম, সংখ্যা। 

এই মুকুন্দ ব্রদ্মচারী সম্বন্ধে একটা অত্যডুত কিন্বধত্তী বহুকাল হইতে 
এতদেশে প্রচলিত আছে। আমি শ্রীবৃন্দাবনে জ্ীগোপালভট্ পরিবারের 

যড় দর্শনাচাধ্য শ্রীযুক্ত দামোদর লাল গোস্বামীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা গৌরাজ গতপ্রাণ 

গরম পণ্ডিত শ্রীল হনমালী গোত্বামীর নিকট যেমন শুনিয়াছি তেমনি বর্ণনা 

করিব। শ্রীপত্রিকার পাঠকবৃন্দ কিছবদত্বী অনেক শুনিয়াছেন, কিস্ত এই 

অভূত কিন্দ্ীর মধ্যে কিছু কিছু রসিক চন্দ্র শ্রী শ্রীনবদ্ধীপ চন্দ্রের তাৎকালিক 

ভারত সআটি আকবর বাদসাহের প্রতি কপার পরিচয় পাইবেন । সেই জন্যই 

এই কাহিনীটি পত্রিকায় প্রকাশ করিতে বাসনা হইল। 

মূকুদ্দ ব্রক্মচারী নৈষ্টিক সন্যাসী। শ্রীপ্রয়াগ ধামে তাহার কুটীর। তাহার 
আশ্রম বর্তমান ফোর্টের মধ্যে এখন পধ্যপ্ত সংরক্ষিত এই বক্ষচারীর 
একটী সন্ন্যাসী শিষ্য ছিলেন। তিনি প্রত্যহ হরিঘারের গোমুখী নিঃন্থত গঙ্গোদ্রক 

আনয়ন করিয়। তাহার গুরুদেবের পুজা ও সেবার জন্য গাহার জাশ্রমে 

রাধিতেন। ন্যাসী ব্রহ্মচারী সিদ্ধ পুরুষ ছিলেন। পদক্রজে প্রয়াগ হইতে 

হরিদ্বারে নিত্য যাতায়াত মনুষ্যের পক্ষে অসভ্তভব। কিন্তু শিষ্যটি তাহার 

গুরুদও একটী ওঁধধের বলে আকাশ পথে প্রয়াগ হইতে হরিদ্বার বাইতেন। 
একটী গুটিকা মুধ মধ্যে রাখিলেই শ্বচ্ছন্দে তিনি বিমান বিহার করিতে 

পারিতেন এই টিকার এই থুণ ছিল। একদিন হব্িদ্বার হইতে তিনি এক কলস 

গ। জল লইয়। দিল্লির উপর দিয় প্রয়াগে আলিতেছেন। পথি যধ্যে দেধিলেন 

এক অপুর্ব আলোক মাল বিভূষিত অট্টালিকার উপরে মনি মুক্তা প্রবল সভ্ভিত 
মনোহর ্বর্ণ-পালছ্ধে হুগ্ধ ফেণ নিভ শয্যা প্রস্তত রহিয়াছে! শিষ্যে মনে মনে 

উহা দেখিবাঝ লোভ হুইল । তিনি তথায় নামিলেন। উত্তম শখ্যা গ্রন্থত 

দেখিয়া তাহাতে বিশ্রাম করিবার লোন্তি জন্মিল। সেখানে কোন লোক 

দেখলেন না। স্বর্ণ পধ্যাক্কে সবধে শয়ন করিলেন এবং ক্ষণকাঁলের মধ্যে 
নিদ্রাভিভূত হইলেম। যথাকালে হমায়ুন বাদসাহ তাহার শয়ন কক্ষে আগিয়া 
দেখিলেন পর্ধ্যাক্কোপরি একজন অপরিচিত অর্ধ উলঙগ সন্ন্যাসী শন করিয়া 

রহিয়াছে। তাহার মুখ হইতে বিছানার উপর একটা জ্যোতি্থান গুটিকা 
পতিত হইয়াছে। তিনি,কিরৎক্ষণ চিন্তা করিয়। গুটিকাটি তুলিয়া লইলেন-এবং 

নিজ গাত্রবন্ত্রের মধ্যে লুক্কায়িও করিয়া রাখিলেন। তাহার পর এই আগস্তক 
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সন্যাসী কি করে দেখিবার নিমি্ কিছু না বলিয়া অতক্িত ভাবে অন্য পালস্ধে 
নিঃশব্দে শয়ন করিয়া রছিলেন। যথাকালে এই ধিমানচারী গন্ন্যাসী শিষ্যের 
দিদ্রান্তদ হইলে, তিনি দেখিলেন রাত্রি প্রভাত হইয়াছে এবং তাহার মুখে 

গুরুদত্ত সিদ্ধ গুটিক! নাই । গুই গময়ে হুমায়ুন বাদসাহ নিদ্রা হইতে উঠিয়া 
আগস্তকের পরিচয় জিজ্ঞাস! করিলেন এবং ছ্বয়ং সম্রাট বলিয়। পরিচয় দিলেন। 

সন্ন্যাসী শিষ্য সআটের সম্মুখে ভীত চকিত হইয়া আত্মবৃত্তাত্ত সকল যথ! 
যধ পরিচয় দিলেন এবং সেই গুটিকাটির কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। বাদসাহ 

সকঙ্স বৃত্তাস্ত শ্রবণ করিয়৷ গুটিকাটি প্রত্যর্পণ করিলেন এবং বঙ্গিলেন কোন ভয় 

নাই নির্ভয়ে চির যাও, কিন্তু তোমার গুরুদেধের সহিত একবার সাক্ষাৎ 
করাইয়া দিতে হইবে। জন্যাসী শিষ্য ইহ শ্বীকাপ করিয়া যথারীতি গঙ্গাজল 

কলস লইয়া! আকাশ পথে গমন করিলেন। | 

সেদিন গুরুদেবের আশ্রমে পৌছিতে বিশেষ বিলম্ব হইঙ্লা। তাহাতে 
গুরুদেব মুকুনদ ব্রহ্মচারী শিষ্যের উপর বিশেষ অসন্তষ্ট হইলেন এবং এই 
অপপ্াধে তাহাকে বর্ন করিলেন। আর হরিদ্বার হইতে গঙ্গাজল আনয়ন কর! 

হইল ন1। অন্য বিশ্বস্ত শিষ্য তাহার ছিলন1। সেই দিন তাহা আর এক 
বিগ হুইল। গোয়াল! ছৃগ্ধ দিয়া গিয়াছে। শিষ্য সেবক কেহ নাই। 

দৃপ্ধ না ছাকিয়া সেবন করিলেন বোধ হইল যেন একটী গোরোম তাহার উদরস্থ 

হইল। ইহাতে তিনি বিষম ছঃখিত হইয়। বিষন্ন চিত্তে কোন প্রকারে দিনাতি- 

পাত করিয়! চিন্তা করিতে করিতে রাত্রে শয়ন করিলেন। সেই রাত্রিতে স্বপ্ন 
দেখিলেন যে, তিনি এই পাপে বন যোনি প্রাপ্ত হইবেন। এই স্বপ্ন দেখিয়া, 

মুকুন্ ব্রহ্মচারী বড়ই ব্যথিত হুইয়। শিষ্যকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। শিষ্য 
আসিয়। তাহাকে প্রণাম করিয়া করযোঁড়ে ঈাড়ীইলেন। গুকদেবের মুখে তাহার, 
সপ্ন বৃত্তাত্ত শ্রবণ করিলে তিনি তখন সরা ভবনে গমন ও তাহার আদেশ গুরু- 

দেবকে ব্যপ্ত করিলেন, গুরুদেব তাহা গুনিয় সন্থেতে শিষ্যকে আদেশ করিলেন 
"তৃমি বাদসাহকে কছিও আমি তাহার পুত্ররূপে জন্ম গ্রহণ করিব, তখন তাহার 

সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হইবে।” এই বলিয়! মুকুন্দ ত্রচ্মচারী দুঃখে দেহত্যাগ 
করিলেন। ভাঙার শিষ্য গুরুর আদেশ প্রতিগালন করিলেন । হমাসুন ব]দৃসাহ 
এই কথ! শুনি! একটু হাদিলেন। কথাটা তাঁহার বিশ্বাস হইল না। 
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মি পুরুষদ্দিগের ঘথা থাকা তথা কাধ্যু। মুকুন্দ ্বরন্থতী যথা সময়ে 

খআকবর বাণসাহ রূপে ভারতবর্ষের অদ্বিতীয় সম্রাট হইলেন। তাহার 

হনুদ্ধাব ও হিন্দুদিগের প্রতি শ্রী্তি দেখিয়া অনেকে মনে করিতেন মুসলমান 

বাদমাহের এপ হিন্দুভাব কি করিয়। হইল। আকবর বাদসাহ শ্রীগৌরাজ 

মহাপ্রভুর সযলামধিক সমাট। শ্রীশ্রামনহাগ্রভুর প্রধান পার্ধঘবর্গের সহিত 
তাহার সাক্ষাৎ পরিচয় ছিল। শ্রীরপ সনাতন গোদ্বাসশ হরিদাস ঠাকুর, 

শ্ীজীব গোত্ামী " প্রভৃতি প্রভুর প্রধান পার্ধদবর্গের সহিত আকবর বাদসাহ 

বিশেষ পরিচিত ছিলেন৷ তাহার কাহিনী লিখিতেছি শুনুন । 

প্রসিদ্ধ লঙ্গীত বেস্তা তানসেন হরিদাম ঠাকুরের শিষ্য । এই হরিদাম 

ঠাকুর শ্রীম্রীমন্মহা গ্রড়ুর একজন অন্তর ভক্ত । শ্রীবন্দাবনে এই যহাপৃরুম 
বাম করিতেন। [ভান ভজনানন্দে দিনাতিগাভ করিতেন । পিধুবনে ভাঙার 

আশ্রম ছিল, এখনও তাহার চিত্র মূর্তি নিধুবনে বিরাজ করিতেছেন ও গুজিত 

হইতেছেন। জী শ্ীবন্কৃবিহারী শীবিগ্রহ এই মহাপুকষ হরিধাল ঠাকুর কতৃক 

প্রকাশিত, নিধুবনে এই শ্রীবিগ্রহ গ্রকাশ হন। এল অপরূপ রূপ সম্পন্ন গরম 

জ্যোতিশ় জাগ্রত শীবিগ্রহ শ্রীবৃন্ধাবনে আর ঘিভীর নাই। তানজেনের 

মুখে হরিজাস ঠাকুরের সঙ্গীত বিদ্যার পারদপিতা শ্রবণ কিবা আকবর বাধ সব 
তাহার লহিত পরিচয় করিতে সমুতন্ুক হন । ডভানমেন বাদমাহকে বলেন তিনি 

' বাজবেশে যাইলে) তাহার গুরুদেব তাহাকে দর্শন দিবেন না। কারণ তিনি 

সাধু ফকির, রাজ দর্শন করেন না। আকবর বাদসাহ ইহ] শুনিয়া ছদাবেশে 
তানগেনের ভৃত্য আজিয়। হরিঙ্গাস ঠাকুরের সহিত শ্রীবৃল্দাবনে যাঁউিতে উদ্যন্ 

হহুলেন। তানমেন বাদমাহকে লইয়া যথ্থাকালে গুরুর নিকট উপস্থিত 

হইলেন। হরিদাস ঠাকুরের মেই দিবস প্রবল অর হইয়াছিল। তিনি কন্ছা 
গাত্রে দিয়া নিজ গুহায় বপিয়। কাপিতেছিলেন। তিন্নি সিদ্ধ পুরুষ প্রিলেন। 

আকবর বাদসাহ-যে ছদ্রুবেশে তাহাকে দর্শন করিতে আপিয়াছেন, তাহা! তিনি 

জানিতে পাত্রিয়া পুর্ষেই তান দেনকে কহিলেন "তুমি বাদসাহকে সঙ্গে করিয়। 

কেন আনিয়া?” তানসেন গুরুর নিকটে বিশেষ লর্জিত হইয়া বাদসাহের 
আনয়ন রূত্তাত্ত যথাযধ বর্ণনা করিয়া ।গুরুধেবের নিকট ক্ষমা শ্রার্থনা করিলেন। 

ছবদাম ঠাকুর এংটু হাসিয়া মনে মনে আরকে ঘন্োধন করিয়া কহিলেন “ আজ 
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আকব€ বাদমাহ আসিয়াছেন, জর, তুমি কিচুকালের জন্য আমাকে ছাড়য়া এই 

কম্থার উপর অধিষ্ঠান কর'। আমি বাদসাহকে ছু'একটি গান গুনাইয়। দিব |» 

এই বন্গিয়৷ ছিন্ন কন্থাথানি দুরে নিক্ষেপ. করিলেন। বাদাহ। ভানদেন গ্রভৃতি 
উপস্থিত লোকণন সকলে ধেখিলেন ছিন্ন কম্থাধানি থর খর কীপিতেছে। 

জড়বন্তর এ প্রকার জর-কম্প দেখিয়া আকবর বাদসাহ বিম্মিত হইলেন এবং 

হুররিদ্[স ঠাঞুরের মাহাক্ম্যের পরিচর পাইলেন। তাহার পর হরিদাধ ঠাকুর 

বাদস|হকে বলিতে আজ্ঞা দিল, মল্লার রাগিণীতে একটী গীত ধরিলেন। যেমন 
গুন তান লয় যোগে গীত ধরিলেন, আকাশ মণ্ডল ঘন মেখাবৃত হইয়। আমল, 

এবং সেইক্ষণেই বৃষ্টি পতন হই । মঙ্লার রাগিনীর এই ধর্ম। ইহ! দেখিয়। 
আৰবর বাদমাহ অতিশয় সন্তষ্ট হইয়] হরিদাম ঠকুরের শরণাগত হইয়া তাহাকে 

বন্দনা করিলেন। যাইবার সময় আকবর বাদসাহ অতি দীনতার সহিত হরিদাস 

ঠাকুরকে কহিলেন "আমি আপনার কি সেবা করিতে পারি, আজ্ঞা হয় ত কিছু 

কৰি।” হরিদাস ঠাকুর কহিলেন, আমি ফকির, সাধু, আমার কোন দ্রব্যের 

প্রয়োঞ্ছন নাহি, তবে যদ্দি তোমার বামন হইয়া থাকে, শ্রীযমুনার কে শীঘাটের 

এক কোণের এক থানি ইন্দুনীলমনি পাথর ভাঙ্গিয়! গিয়াছে, যদি পার উহা 

মেরামত করিয়। দিও', তানসেনকে সঙ্গে করিয়া আকবর ব|ঘসাহ কেনীঘাটে 

আয়া মেই জ্কগন্থান দেখিলেন। দেখিয়া নিজের অপারগতা শ্বীকার করিয়া 

বলিলেন "এত বড় ইন্ত্রনীলমণি প্রস্তর আমার নাই; যাহ। আছে, অতি ক্ষুদ্র 

তাহাতে কিছুই হইবে না।” এই কথা ধলিতে বাদমাহের বিশেষ লজ্জা হইল। 

আকবার বাদসাহের গর্ব খর্ব করিবার জন্যই যে হরিদাস মাই ৬ তাহাকে এই 
কথ! বাঁলয়াছেন তাহ) বেশ বুঝা গেল। 

তাহার পর আৰুবর বাদসাহফে তানসেন শ্রীভীব গোম্বামীর নিকটে লইয়া 

গেলেন। আ্রীজীব গোখামীরুমতত পণ্ডিত ততকালে ভারতবর্ষে কেহ ছিন্ন 

না। আকবর বাদজাহ তাহার নাম শুনিয়াছিলেন তিনি অতিশর গুণগ্রাহী 

ছিলেন। গুণীগণের আদর করিতে তিনি সতত প্রস্তুত ছিলেন। শ্রীজীব 

গোথামীর নিকট আকবর বাদৃসাহ বছক্ষণ বসিয়া নানা কথা, আলাপন করেন। 

তাহার সহিত কথাবর্তীয় বাদসাহ সবিশেষ সন্ধষ্ট ছন। যাইবার সময় যেরূপ 

ই্রিগাম ঠাকুরকে দৈন্য সহকারে জিজ্ঞাস। করিয়াছিলেন, সেইরূপ বাদসাহ 



১৫৬ ভক্তি । [১৫শ বর্ধ,-৬্, ৭ম, সংধা। 

শ্রীজীবৰ গোষামীকেও জিজ্ঞাসা . করিলেন। তাহাতে শ্রীজীব গোস্বামী 
কহিলেম “যদি ইচ্ছ। করেন তাহ! হইলে একটী উপকার করিতে পারেন। এই 

ভারতবর্ষ রাঙ্জ্য আপনার অধীন। আপনি হুকুম করিলে, যেখানে হিঙ্ছৃশাস্ত্ 

আছে, পুরাতন পধি আছে, তাহার এক এক খণ্ড নকল আমাকে শ্রীবৃদ্দাবনে 

পাঠাইলে হিন্দু জাতির বড় উপকার কর! হইবে ।” আকবর বাদসাহ রাজ 
বাটাতে আদিয়া মকল মুবেদারের প্রতি এই হুকুম জারি ফরিয়] অনেক গ্রন্থ 

অবৃন্দাধনে শ্রীজীৰ গোম্বামীর নিকট পাঠাইয়! দিয়াছিলেন। সেই জন্যই 
বৈষ্ব ও গোত্ামী গ্রন্থের এত বাছল্য প্রচার। এখনও অপ্রকাশিত কত গ্রন্থ 

পরত্ব ষে এই বুন্দাবনে নষ্ট হইতেছে তাহা বল! যায় না। জরীরাধ! দামোদরে 
ছুই গৃহ পূর্ণ প্রাচীন পঁধি কীট দষ্ট হইয়া ধ্বংস প্রায় হইয়াছে। শ্রীজীব 
গোথ্বামীর সংগৃহীত এই সকল পঁথি। আকবর বাদলাহের হুকুমে শ্রীধাম 

বুন্দাধনে এ অক্ল গ্রন্থরত্ব নান! দেশ হইতে আনীত হয়। গনত্তর্ণমেন্ট ও 
শিক্ষিত অন্গ্রদায় অনেক চেষ্ট। করিয়াও এই সকল অমুজ্য গ্রন্থ রত শ্রীরাধা 

ধামোদরের সেধাইত গো্ামীদিগের কবল হইতে উদ্ধার করিতে পারেন নাই। 
মুর্খ অশিক্ষিত লোক এই সকল অমূল্য বন্তর আমর কি জানিবে। 

শ্রীবগ গ্রোথামীর জঅহিতও আকবর বাদসাহের সাক্ষাৎ হইয়াছিল ।, 

ইহারও একটী কাহিনী আছে। শ্রীরপ গোষ্ামীর নাম শুনিয়া আগ্রা হইতে 
আকবর বাদসাহ, তাহাকে আহ্বান করেন। শ্রীরূপ গোস্বামী প্রথমতঃ 

শ্রীবৃন্দাবন ছাড়িয়া আগ্রা যাইতে সম্মত হয়েন না। অনেক বিবেচনা করিয়। 

তিনি এক দিবষের জন্য বাদদাহের হুকুষ তামিল করিতে রাজি হন। 

অর্থাৎ প্রাতে বাইয়া সন্ধ্যার মধ্যে পুনরায় যাহাতে শ্রীবৃন্বাবনে ফিবিয়৷ আলিয়া 

রাত্রি বাস করিতে পারেন তাহ বন্দোবস্ত হইলে তিনি যাইতে পারেন, এই 
সর্তে শ্রীরূপ গোহামী আগ্রা যাইতে শ্বীকার করিলেন। . আকবর বাঁদষাহ 
শুনিয়[ছলেন শ্রীরূণ গোস্বামী সর্ব প্রধান হিন্দু ফকির, এবং তাহার সমলাতে 

তিনি বিশেষ উত্ন্ক ছিলেন। শ্রীরূপ গোথামীর কথামত তিনি সেই দিনই 

শ্রীবৃদ্দাবনে যাহাতে তাহার পুনঃ আগমন হয় তাহার সকল বদ্দোবন্ত করিয়া- 
ছিলেন। শ্রীরূপ গোস্বামী শ্রীবৃন্ববন হইতে আগ্রা সম্রাট সদনে যাত্রা করিলেন 

যাইবার সময় তাহার বা্বাসের অগ্রভাগে একটি কু কৌটা কাযা কিছু 
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শ্রীবৃন্দাবনের রজ লইলেন। , ইচ্ছা হইল এই বহ্মূল্য পরম পবিত্র দ্রব্য 
বাদলাহকে উপটৌকন দ্রিবেদ। যথাকালে আগ্রায় পৌছিবামাত্র বাসাহের 

সম্মুধে তিমি উপস্থিত হইলেন । আকবর বাদসাহ মহাসন্ত্রমের সচিত তাহাকে 
সাদর জভ্ভাষণ করিয়া বপিতে'আজা৷ দিলেন। নগ্নকায় কৌপীনধারী বৈষ্ণব 

সঙ্গ্যাসী ভারতেখবর আকবর বাদসাহের সম্মুখে নিভীক চিত্ধে দপ্তায়মান। 

তিনি বহির্বাসের প্রান্ত হইতে রজের কৌটাটি খুলিয়া বাদসাহের হাতে প্রদান 

করিলেন। সাগ্রহে আকবর বাদসাহ সন্গ্যাসী প্রদত্ত উপচৌকন গ্রহণ করিয়! 
কৌট। খুলিয়া দেখিলেন যে উহাতে বালু পূর্ণমাত্র। সহাস্যে তিনি শ্রীরূপ 

গোস্বামীকে জিজ্ঞাসা করিলেন “ফকির সাহেব এ কি বন্ধ তুমি বাদসাহকে 

উপটৌকন দিলে ।” শ্রীরপ গোত্বামী হাসিয়া উত্তর দিলেন “বাদসাহ! 

আমার যাহ! কিছু গুণ জ্ঞান আপনি লোকমুখে শুনিয়াছেন তাহা এই সামান্ত 

বন্তর গুণে, উহ ব্রজের রজ। উহার শক্তির কথা কি আর বলিব। বহু মুলা 
বিবেচন। করিয়াই আপনার জন্ত কিছু আনিয়াছি।” 

এই কথা শুনিয়া আকবর বাদসাহ ষেই কৌটা হইতে মহানদ্দে কিছু 
রজ লইয়া মত্তকে দিলেন। মুসলমান বাদসাহের হিন্দুর ধরবে যে কতদৃব বিশ্বাস 
তাহা এই কার্যে প্রকাশ পাইল। হিন্দু ধর্শের প্রতি যে আকবর বাদসাছ্র 

বিশেষ আস্থা ছিল, তাহার সন্দেহ লাই । ব্রজ-রজ-প্রাপ্তে আকবর বাদসাহের 

যবনত্বূর হুইল। তিনি পবিত্র হুইয়া শ্রীরপ গ্রোত্বামীকে, আদর করিয়া 

জিজ্ঞাসা করিলেন “ফকির সাহেব ॥। তুখি আমাকে অনুগ্রহ করিয়া ষে অমুল্য 

রত্ব দ্বিলে, তাহার প্রতিদান স্বরূপ আমার নিকট কিছু গ্রহণ করিতে ছুইবে। 

রাজাববীতি নজর দিলে.পুরক্ষার দিতে হয়। আমি রাজা, রাজনীতি অনুসারে 

আমার নিকট তোমার কিছু প্রশ্থ আছে। তুমি কি চাও প্রকাশ করিয়! বল।” 

জীরপ গোস্বামী হাপিয়া বলিলেন "বাদসাহ!* আমি সাধু সন্ন্যাসী, 

ফকির, আমার ত কোন দ্রব্যের প্রয়োজন নাই! শবে যখন আপনি আগ্রহ 
করিয়া আমাকে কিছু দিবেন, তখন আমার প্রার্থনা আপনাকে জানাইতে আপত্তি 
বোধ করিনা। সমস্ত হিনু প্রঞ্জার প্রতিনিধি স্বরূপে জামি আপনার নিকটে 

এই প্রার্থনা করি যে যেন কেহ চৌরাশি ক্রোশ ব্যবধান শরীর মণ্ডলের মধ্ে 
পণ্ড হিং! করিতে না পারে" আকবর বাদসাহ ইহ! শুনিয়া তৎক্ষণাৎ এই 



১৫২ ভক্তি । [ ৯৫শ বর,-৬ষ্ঠ, ৭ম, সংখ্যা। 

হুকুম জারি করিয়া দিলেন, এবং তাহার একুখানি নকল জীরূপ গোস্বামীর 

হাতে দিলেন। আকবর বাদসাহ শ্রীরূ্প গোস্বামীর সহিত অনেকক্ষণ বহুবিধ 

ধর্মালোচনা করিয়া তাহাকে সসম্্রমে বিদায় দিয়া সেই রাত্রেই শ্রীবৃদ্দাবনে 

পৌছিঝার বন্দোবস্ত করিয়। দ্িঙেন। ঁ 

এই সকল কিন্দত্তী নিতান্ত অমুলক নহে । আকবর বাদগাহ যে মুকুষ্দ 

শবরন্বতী ছিলেন, তাহার প্রমান না থাকিলে ও উহ! অমস্তব নহে। সাঁধুপুকষ- 

দিগের অধৌকিঝ ক!ধ্যে অবিশ্বাস করিতে নাই। এখানে আর একটি কাহিনী 

বহলিয়। এই প্রবন্ধ শেষ করিব | যোধপুরের মহারাজা যশোবস্ত সিংত অপুত্রক 

ছিজেন। রদ্ধি বাব। নামক একজন সিদ্ধ পুরুষ তীর্থ ভ্রমণ উদ্দেশ্যে যোধপুৰে 

আসিয়া কিছুদিন থাকেন। মহারাজা ও মহারাণী এই মহা পুরুষের অদ্ভুত 

যোগবলের কথা শ্রধণ করিয়া তাহার নিকট গমন করিয়া থাহাদের মল ঢ্ঃখ 

[নাইলে রে বাবা কাহলেন “মহারাজ! আপনার পুত্র সম্ভাবনা নাই। 

যখন আপনি আমার নিকট পুত্র গ্রার্থা হইয়া আসিয়াছেন, আমার কর্তব্য 
আপনার মনোবাধু। পুর্ণ করা অতএব আমিই আপনার পুত্ররূপে জন্ম গ্রহণ 

করিব। অদ্য আম|র সমাধি হইবে আপনি মামার মুত দেহ যথা রীতি সংকার 

করিবেন)” বাজা যশোবস্ত মিংহ এই কথা শুনিয়া আশ্চর্য বোধ করিলেন 

মনে তাহার সাধুর কথায় বিশ্বা জগ্জিল না। তিনি ধ্বদ্ধি বাধাকে যথারীতি 

অভিবাদন করিয়া রাজভবনে প্রত্যা।মন করিলেন। গৃহে অমিয়! আর একবারও 

আলোচনা করিলেন না, এবং কাহাকেও কিছু বলিলেন না। 

_ যথাকালে গ্ুদ্ধিবাব দেহত্যাগ করিলেন। তাহার শিষাগণের প্রতি এগন 

আদেশ ছিল যে, তাহার মুতদেহ যেন রাজাকে দেওয়া হয়। শিষ্যগণ সমস্ত রাত্রি 

রাজার আগমন প্রতীক্ষা করিলেন। রাজা বা তাহার লোক কেহ আসিশেন না 

(দখিয়া তাহারা গুরুদেবের মৃতদেহ যথারীতি সমাধিস্থ করিলেন। রাপ্রিকালে 

মহারাঞ যশোবস্ত সিংহের সাধুর কথ! মনে হইল। তিনি বিবেচনা] করিয়া 

দ্বেখিলেন, সাধুর বাক্য অবহেল] করিয়া তিনি অতি গহিত কাধ্য করিয়াছেন। 

কি করিবেন আর উপায় কি? মনে মনে তীহার বিষম অশান্তির উদয় হইল । 
তিনি নিদ্রাতিভূত হইলে স্বপ্ন দেখিলেন যেন গ্বদ্ধিবাবা তাহার সম্মুখে দাড়াইয়া 

কহিতেছেন “মহারাজ! আপনি আমার কধা অবছেল] করিয়। ভাল করেন 
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নাই। আমার যে কথ। মেই কাঁঙ্। আমি যখন হলিয়াছি আপনার পুত্রবূণে 

জন্ম গ্রহণ করিব তাহা! হইবেই। তবে খের বিষয় আমার বাকা অবহেল। 

করার জন্য আপনার ভাগ্যে পুত্রতমুখ দর্শন নাই । পুত্র জন্মিবার অগ্রেই 
আপনার দেহতাাগ হইবে | সাধু বাকেটর সফলতা হইল। অভিতসিংহ 

জন্ম গ্রহণ করিবার পুর্ব্বেই মহারাজ! যশোবস্তপিংহের মৃত্যু হইল। এ কাহিনী 

রাজ পুতনাব ইতিহাসে বিশেষ ভাবে লিখিত আছে। 

এ সকল কাহিনী বটে, কিন্তু অলৌকিক কাহিনী সাধু সন্গন্ধে হইলে তাহ! 

বিশ্বাম করিতে হয়| আকবর বাদসাহ যে পূর্ন্থ জন্মে সাধু পুরুষ ও হিপু ছিলেন 

তাহাতে আশ্চর্য কি! কন্মফল ভোগ বিধির নিয়ম। ফেনলিয়সের অধান 

মকলেই ! অলমিতি বিস্তরেণ । 

টিনের 

কর্ত(ভজ। সপ্্রদায়কে বৈষ্ণব সম্গ্রদায় 
বলিয়। ভ্রম । 

(লেখক--পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাধাকান্ত গোপাঞ্ঞি) 

সত 2 

ধাছারা ভারতব্যাঁর উপাপক সম্গ্রদ্ধা সকলের বিবরণ অংগ্রহ করিধা 
পুস্তকারি পিখিয়! গিয়াছেন, তাহার1-- বাউল, সশাই, দরবেশ, নেড়ানেড়ি প্রভৃতি 

বৈবাগীগণকে ও কতিপয় কমলশ্রদ্ধ বৈঞ্ৰ-ধন্মীবলম্বী লোকগণকে কর্তাভঙ্জা 

সম্গ্রদ্ায়ীদিগের সহিত মিশিতে দেখিয়া, এবং কত্তাভজা স্ধারির। তাহাদিগের 

ধর্ম“গাচারক আউলে চাদ্কে শ্রীকুষ্ষচৈতন্য মহাপ্রভু ইত্যার্দ বলিয়া খোষণ। 

কবে শুনিয়া--কর্তীভজা সব্গরদ্ায়কে বৈষ্ণব যন্প্রদহের শাখ। বলিয়া ভ্রমে 

গৃতিত হইক্াছেন! আবার এই সকল এন্কায়ের সংগৃহীত বিবরণীতে 
কর্তাভজা অন্প্রদার চৈতন্য সম্প্রদায়ের শাখা” বলিয়া প্রকাশ করাম্ব অপরেও 

ভ্রমে পতিত হইর্ডেছেন | এই ভ্রাস্তি অপনোদ্দন বৈষ্ণবের কর্তব্য বোধে আমরঃ 

ইহার প্রকৃত বিবরণ, 'য হদৃত্র সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, তাহাই, সর্বসাধারপের 
২৪ 



১৫? ভক্তি | [১৫শ বর্ষ,--৬ষ্ঠ। ৭ম) মংখ্যা। 

ৃ 

মধ্যে প্রচার করিতে অগ্রপর হইয়াছি। পাঠ$এ৭ দেখিতে পাইবেন, কর্তী্ভজা 

জন্গদ)য় বৈঙ্ব সম্গ্রাদাষের শাখা নহে, উহ1 একটি সম্পূর্ণ ব্বতন্ত্র সন্প্রধায়। 

কঠাভজা সপ্গ্রদায়ের মত ।--ইহাদিগ্রের ব্যাখ্যানুমারে একেশ্বর বাদী 

লোকেরাই প্রকুত কতীন্জা। কর্তা অর্থাং ঈশ্বর, আর তীহাকে হাহারা 

তঙ্গনা করে তাহারাই কন্তাভজা। বীজ মন্ত্রের মূল শুৃত্র "গুরু সত্য” পরবতী 

সন্ত্র--“কর্তা আউলে মহাপ্রভু আমি তোমার তুমি আমার তোমার শুখে চলিফিরি 

তিলাধ্ধ তোমা ছাড়া নাই। আমি তোমার সঙ্গে আছি দোহাই মহাপ্রভু । 

প্রকারাস্তর ।--"কর্তা আউলে মহাপ্রভু, আমি তোমার, তুমি আমার, তোগার 

মুখে চলি বগি, যা বলাও তাই বলি, যা খাওয়াও তাই খাই, তোমা! ছাড় 
তিলার্ধ লাই, গুরু সত্য, বিপদ মিথ্যা ।” এই মন্ত্রের নাম ষোল আনা মন্ত্র। 

কোন ব্যক্তি এই সম্প্রদারভুক্ত হইতে চাহিলে প্রথমে "গুরু সত্য” এই বীছ 
মন্ত্র পাইয়া থাকে, পরে উহ্বার যখন প্রগাঢ় ভক্তি ও ধারণ! শক্তি জন্মে, তখন 

"কর্তা আউলে মহাগ্রভূ ইত্যাি' যোগআানা মন্ত্র পাইবার অধিকারী লইয়। 

কর্তাভজা সম্গ্রদ্ায় ভুক্ত হয়। তৃতীস্ব মন্ত্র যথা ;--মেয়ে হিজডড়ে, পুরুষ খোজা, 
তবে হয় কর্তীভজী?? 

ইহছাদিগের মতের মন্ত্রদাতা গুরুর নাম "মহাশয়" আর শিষ্ের নাম 
পবরাতি।” ইন্াদিগের কর্মমানযায়ী সিদ্ধ পুরুষের নাম "পাত্রসাব্যস্ত /* এই 
সম্প্রদ্াী লোকের নম “ভগবজ্জীন।” *ঘোষপাড়া” ইই1দিগের বাড়ী, দি 

নিজ বাঁদস্থান “বাঁপাবাড়ী।” মৃত্যুকে ইক "দেহবাখা?? বলেন | কারণ 

জীবাত্মা অমর, তিনি এখানে দেহ রাখিয়া অন্যদেহ ধারণ করেন। ইহাদিগের 

জাতি বিচার ও অন্নবিচার নাই-ল্গকলবর্ণের লোকই এমন কি মুসলমান পধ্যন্ত 
এ ধর্ম গ্রহণ করিবার অধিকারী, এবং যে বর্ণের লোকই: হউক একবার মূলমন্ত্র 
গ্রহণ পূর্কক এ ধর্খভুক্ত হইলে, ই হারা তাহার সহিত অন্পপান $হ৭ করেন। 
ইহার পোষকে ইহাদিগের একটী বচন আছে, যথ1 "লেকের মধ্যে লোকাচার, 

সতগুরুব মধ্যে একাকার |” ইহীদদিগের মতে মানুষ মানুষের সেব্য ও পৃজ্য 

ততিম্ন অপর কোন দেবদেবীর আরাধনা বা উপাসনার আবশ্যক নাই। 
ইইাদ্গের গুরু অর্থাৎ মহাশয় মুখে পুকুষ পরম্পরা ক্রমে জনক্রুতিতে ধণদানুষ্টান 

উলিয়া আমিতেছে। ইহাদিগের মতে পরস্ত্রীগমন, পরদ্রব্যহরণও পরহত্যাসাধন 



মাধ, ফান্তন, ১৩২৩। ] কর্তাভজ্াকে বৈষ্ণব বলিয়। ভ্রম । ১৫৫ 
চারার 

এই তিনটা“কায়কর্থ ; আর এই ব্রিবিধ কায়কর্থের ইচ্ছাবপ "্মনঃকন্মন ১1 

নিখ্যাকথন, কটু কথন, বৃথাতাষা ও প্রলাপ ভাষা এই চারি প্রকার "বাকবণ্ম” 

এই দশবিধ কর্ম নিষেধে। ইহাই আউলিয়া দের উপদেশ ও আজ্ঞা বলিয়া 
থ্যাত। ইহাদিগের মধ্যে কয়েকটা গীত প্রচলিত আছে। সেগুণির মধ্যে 

অনেক গুলি রামশরণ পালের পুজ্র রামছুলালের রচিত এই গুলিই ইহদ্িগের 
'শাস্্র'বাক্য। এই সকল গীতকে ভাবের গীত বলে) এই গীতের আলাপ ও 

আলোচনাই ইথাদ্িগের উপামনা। নিয়ে একটি গীত উদ্ধত হইল। 
ভজরে ভজরে তার চরণ। 

ও যার নাম করিলে হয়, সকল জ্বাল নিবারণ ॥ 

তুমি বারেক ভে দেখো, মজা ন1 পাও, বুঝে সুঝে ক্ষান্ত হ'য়ে থেকো, 

সেই দীনহীনগণ জনার মনোবগীন 

যে জন হক্ষুরসের পেয়েছ সন্ধান, অগ্রভাগ হইতে ক্রমে করে বমপান, 

তেমনি ক্ষীণ হ+তে হতে দুঃখপ।বে অতিশষ মানানো মতে ভাই, 

ছেড়োন1 এই দীনহীনগণ জনার মনোরগ্ুন | 
প্রতি শুক্রবার প্রাতে ও সন্ধ্যার প্র ইহপারা স্ত্রী ও পুরুষে একত্রে এই 

নকল ভাবের গীতের আঙ্গাপ করিয়া উপাসনা! করেন। এই উপাসনার জন্য 

মিলনকে “বৈঠক” ধলে। | 

বৈষ্বধর্মচার্ধ্য গোম্বামিগণের মিকট ইহীদিগকে দীক্ষিত হইতে দেখ 

যায় না, শ্রীমাগবতাদি বৈষ্ণব শাস্ত্র গ্রন্থ পাঠ ও শ্রবণ করিতে শোণা যা ন]। 

ব্ণগুরু ব্রান্মণের প্রাধান্য ইহণাদিগের মধ্যে, নাই, ইহাদ্িগের গুরু অর্থাৎ 

"মহাশয়ের1” প্রায় কেহই ব্রাহ্মণ নহেন' 

এই সকল জানিয়া এবং তাহাদের পূর্বোক্ত আচার অনুষ্ঠান দেধিয়। কে 

বলিবে কর্তাভজা সপ্রদায় বৈষ্ণব জন্প্রদ্দায়ের শাখা। ইহ] যে একটা স্বতন্ত্র 

সম্প্রদ্ধায়, তাহার আর কোন ভুল নাই। আমরা ইহাকে হিন্ন-সম্প্রদায় বলিতে ও 
সঙ্কুচিত হই। ইহা ব্রাঙ্গ সপ্রুদায়ের ন্যায় একটা সম্পূর্ণ বিভিন্ন সম্প্রদায় 
হইলেও এই সপ্প্রদ্দারী বুদ্ধিজীবীগণ নিজ নিজ সপ্পরদায়ের সংখ্য। বৃদ্ধি 
করিবার মানসে ইহাকে হিন্দুধন্ম সম্প্রদায়ের আব7ণে লুক্কামিত রাখি! 
কমন -শ্রদ্ধ ব্যক্তিগণের চিন্তাকর্ধণ করিয়া থাকেন সেকারণ প্রকাশ্যে 



১৫৬ ভক্তি । [ ১৫শ ব্৬্ট, *ম, সংখা।। 

হিন্দু ধর্মের কোন বিরুদ্ধাচরণ না করিয়। ইহার। পুর্ব্বোক্তমত ধীরে ধীরে 

খমন্্রধায়িগণের মধ্যে বিস্তার করিতেছেন «৭ যদিও আমরা এই অন্প্রদধারির 
অনেককে এখনও বাটীতে লক্ষীপুজা, ষঠীপুজ। করিতে দেখি, শ্বজাতি ও 

শ্ববর্ণের মধ্যে যথাবিধি বিবাহীদি আদান গ্রদান করিতে দেখি, রুও পুরোছিত 

রাখিতে দেখি; তথাপি যে ইহার! বিরুদ্ধাচারী তাহার আর কোন তু 

নাই। ইহশাদিগ্ের সম্বন্ধে আর কিছু না বলিয়া, গাঠকগণকে ইহার বিচারের 
জায় অর্পণ করিলাম । পাঠকগরণই বিচার ককুন। 

ইহশাদিগকে চৈতন্য জন্প্রদায় বলিয়া লোকের ভ্রমের কারণ,--"কর্তী 
আউলে মহাগ্রভ” ইত্যাদ্দি মন্ত্র উচ্চারণ এবং ইহাদিগের পর্নাদিতে বৈরাগী 

ও নেড়ানেড়ি লইয়। নাম সংকীত্তন, রাধাকফের বিগ্রহ মুততি লইয়া দোলরাম 

করা, রাগশরণ পালের ও সতীমার বাৎসরিক শ্রাদ্ধে বৈষ্বগণের মহোতসবের 

ন্যায় মহো্সবাদি করা নির্দেশ করা যাইতে পারে। 

অউলোদ, রামশরণ পাল ও সতী ইনার! কে তাহ? প্রকাশ করিবার 

পুর্বে ইহাদের পীচটাপর্কা আছে তাহ। এস্থলে উল্লেখ করিতেছি । এই সক 

গঞ্চে খ্বোষপাডায় মেল হই] থাকে, সেই মেলায় বহুলোকে সমাগম হয়। 

১ম, দাল্তণী, পুণিমা । এই সময়ে একদিনে, দোল ও রাস্যাত্রা হই 

থাকে। দোলচৌকিত্তে ও বাসামনে যদিও প্রকাশ্যে রাধাকুফ্ মূর্তি দেখিতে 

দেওর] হইয়া থাকে, কিন্তু গুপ্ত ভাবে এ মুত্তির পশ্চাতে আউলিয়। টাদের আশা 

বাড়ি ও কন্থা বন্ধে আবৃত করিয়া বালিশের আকারে স্থাপিত করা হয়। 

এই জেোলরাস, প্রকতই, কন্থার উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত হয়। কর্তীভজা ও তন্মভাবলম্গী 

লোকে ইহা বিশেষ অব্গত। কিন্তু সাঁধারণে রাধাকৃষফের দোল ও রাঁস দেখিয়া 

থাকেন। | 

২য়, বৈশাখ মাসের পুণিমায় রথযাত্রা, রথে অন্য ক্ষোন ঠাকুর সংস্থাপিও 

হয় না। বালিশের আকারে উক্ত আশা বাড়ি ও কন্বা স্থাপিত হইয়া ধাকে। 

ওয়, বামশরণ পালের মহোৎসব ।-_-আষাঢ় মাঘের র্থ যাত্রার পর চতুধা 

তিথি এই উত্মবের দিন। এই উৎসব তিনদিনে সম্পন্ন হয়। অধিবায, 
মছোত্যাব ও পুর্ণথহোষ্সব। 



মাধ, ফাল্তন, ১৩২৩।] কর্তাহজাঁকে বৈষ্ণব বলিয়। ভ্রম । ১৫৭ 

৪র্থ, মতীমার মহোৎসব ।--আহখিন মাসের দেবী পক্ষের গ্রতিপছের দিন 

অনুতিত্ হয়। ইহ] রামশরণ পাণের মহোৎসবের ন্যায় তিনপিনে সম্পন্ধ 

হইয়া ধাকে। ও 

৫ম, কোজাগর লক্ষ্মী পৃজ্জার দিন। পুণিমার রাত জাগরণে ও গীতাদিতে 

উত্দব সম্পন্ন হয়। | 

এই পীচটা পর্ষের মধ্যে দোলরাস,পর্বা সকলের প্রধান । এ সমগ় ঘোষ 

গাড়ায় এত লোকের সমাগম হয় যে, ইঞ্টারণ বেঙ্গল রেলওয়ে কয়েকখানি বিশেষ 

টেন কাচড়াপাড়া পধ্যস্থ এক ভারায় যাতায়াত করিবার জন্য দিয়া থাকেন। 

সাবার হোরমিলার কোম্পানি গঞ্গাবক্ষে কয়েকথানি গ্রিমার কলিকাতা হইতে 

যাতায়াতের বন্দোবস্ত করেন। কণিকাতা প্রভৃতি স্থাণ হইতে বিস্তর দোকান 

গনারি গিয়া নান! দ্রব্যের ক্রয় বিক্রয় করিয়া ধাকে। 

কি কারণে ঘোষপাড়ারমেলায় এত লোকের সমাগম হয়, এই প্রশ্নের 
উত্তরে আমরা বলিতে পারি যে, ভ্রিবিধ কারণে সহস্র সহআ লোকের মংঘট 

হইয়া থাকে। ১ম, কুৎসিত চরিত্রের নরনারী ধর্মের আবরণে নিজ স্বার্থসিদ্ধি 
মানসে, ২য় কতকগুলি সরল চরিত্র ও ধর্মর-বিশ্বাধী উত্কট রোগাদি হইতে মুত্ত 
হইবার বা, অপার কোন মন্কট হইতে পরিত্রাণ পাইবার প্রলোভনে, ত্য, 
*কতকগুলি নিত্বম্মা ব্যক্তি হুজুগ দেখিতে ও কন্তাভজার। কিরূপ ভাবে ধন্মযাজন 

করে তাহাদের ব্যাপার দেখিতে | এই ত্রিবিধ লোক সমাগমের মধ্যে 

অশিক্ষিত ও স্্রীজাতির মংখ্য| সর্বাপেক্ষা অধিক | রেভারেও্ড লাল বিহারী দে 

নামক একজন দেশীয় ্র্টীতান, তাহার গোবিন্দ সীষান্ত নামক ইতরাজী পৃত্তকে 

ঘোষপাড়ার কুব্যবহারের কথা উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। এক কথায় বঙ্গিতে 

গ্রেলে খ্বোষপাড়ার মেলায় ভদ্রলোকের ঝা প্রকৃত সাধু সন্ত্যাসীর আদে 
সমাগম হয় না। এ সম্বন্ধে আর অধিক বল! নিষ্পয়োঞ্জন। 

রামশরণ পালের  বংশধরগ্রণের বর্তমান ব্যাক্তি ঘোষপাড়ার কর্তাভিজা- 

দিগের গদির কর্তা। ঘোষপাড়া কর্তীভঙ্জাদিগের মতে তাহাদের সকলকার 

'বাড়ী* নিজ নি্গ বাম স্থান "বাষাবাড়ী” একথা পুর্বে উল্লিখিত হইয়াছে। 

এই, 'বাঁড়ীর মালিক অর্থাৎ ঘোষপাড়া গদ্ধিয কর্তা, ইহাধের সর্কাময় হর্তা 
কর্তা দিধাত1। এই সকল মেলায় যে টাকা আদার হয় তাহা রামশরণ পালের 



১৫৮ ভক্তি । [১৫শ বর্ষ,-৬ট) ৭ম, সংখ্যা। 
ররর 

₹শ ধরেরাঁই পাইয়া] থাকেন | দোলের সময় তঠাহাদিগের যেরূপ আধ হইয়। 

থাকে এরপ আয় অন্য কোন পর্বে হয় না। ৭তাহাদের আয়ের পথ তিনটা 

১ম থাজনা, ২য় ভোগ, ৩য় মানমিক। কর্তাভজাদিগের মতে, প্রত্যেক লোকের 

শরীর দেই কর্তার, অতএব তাহাতে তুমি বাস কর তাহারি ধাজন। অর্থাৎ কর 

তোমার অবশ্য দেয়। ভোগ-_সতীমার সমাজ বে কিংবা ঠাকুর দ্বরে অর্থাৎ 
রামশরণ পাল প্রতিষ্ঠিত নাম কীর্তভনের ধরে যাহা কিছু ভোগ দেওয়ায় 

তাহাই। আর মানসিক, কোন রোগ হইতে আরোগ্য লাভ করিবার জন্য 

কিংবা কোন দায় হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য যাহ মানসিক পুজ! দিবার বাসনা 

করিয়াছ তাহাই । এই তিন প্রকার। 

রামশরণ পালের বংশধরেরা এইরূপে যে অর্থ সংগ্রহ করেন তাহাতে 

তাহারা বিশেষ ধনীর ন্যাম বমবাম করিয়] থাকেন। বাৎসরিক এই আছের 

টাকা একটী জমীদারীর আয়ের ন্যায়। 

ভ্রমশ£। 
উওর রতি 

গাণ্ডিস্বীকার ও সংক্ষিগ্ত মমালোচনা। 
৬ 

৮৫০০ 
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১। জলচল ও খাছ্যাখাগ্য বিচার।--পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দিগিক্র নারায়ণ 

ভট্টাচার্য প্রণীত। দিরাগঞ্জ আমুর্বেদ শান্তিকুটার হইতে শ্রীযুক্ত অনুকুলচন্্র 
সান্যাল, এম, এ, বি, এল, কর্তৃক প্রকাঁশিত। মুল্য ॥* আনা। গ্রন্থকার পুস্তকের 
নিবেদনে সমাঞ্জের শোচনীয় অধঃপতন দেখিয়! ব্যথিত অস্তঃকরণে সকলকে 
্রন্থখানি পাঠ করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। আমরাও গ্রন্থকারের সুরে হর 
মিলাইয়া একবার সকঙ্গকে গ্রন্থথ|নি পাঠ করিতে বলি। ইহাতে জানিবার, 
শিখিবার ও বুঝিধার অনেক আছে। *চাতুর্বণৎ ময়াহ্ুইং গুণকর্খ্ বিভাগন”, 

তগব|নের এই উক্তিকে মটে| করিয়া গ্রন্থকার নান! শাস্ত্র হইতে প্রমাণ প্রয্ধোগ 
দ্বারা নিজমত সংস্থাপন করিয়াছেন। যদিও সকল স্থানের সহিত আমরা গ্রন্থ- 
কারের য়ে মত দিতে পারিনা, তথাপি গ্রন্থকারের আম্য উৎসাহ পেখিয়া 



মাঘ, ফাল্তন, ১৩২৩।] প্রীপ্তিস্বীকার ও সংক্ষিপ্ত সমালোচনা । ১৫৯ 

তাহাকে ধন্তবাদ ন1 দিয়] গথাকিতে পারিনা । অধঃপতিত সমাজের উন্নতী 

বিধান কলে গ্রন্থকাবের যেরূপ উৎসাহ তাহ] যথার্থই প্রসংশার্ী। আমর] এ 

গ্রন্থের বন্বল প্রচার প্রার্থনা! করি। 

২। শুদ্রের পু্জা ও বেদাধিকার। এখানিও উক্ত গ্রন্থকার প্রণীত। 
ছাতিভেদ গ্রন্থএ্রণয়ণ দ্বারাই গ্রন্থকার জনসমাজে বিশেষ প্রতিপন্তি লাভ করিয়া- 

ছেন। তার পর ক্রমে ক্রমে তিনি যেভাবে সমাজের উন্নতীর জন্য উঠিয়। 

পড়িয়া লাগিয়াছেন তাহাতে মনে হত্প শীঘ্রই গ্রন্থকারের মনোবাসন! পূর্ণ 

হইবে | তবে তিনি যে ভাবে শুদ্রদিকে সগ্রণব মন্ত্র উচ্চারণের অধিকার 

দিতে গ্রয়াসি, সমাজ তাহ] লইতে চাহে কিনা সন্দেহ। এসন্বন্ধে গ্রন্থকার 

অনেক বিচার, অনেক প্রমাণ প্রয়োগ গ্রন্থ মধ্যে সংযোগ করিয়া দিয়াছেন। 

আমর! গ্রন্থথানির বহুণ প্রচার কামন। করি'। 

৩। গীতা মধুকরী। অর্থাৎ শ্রীধর গ্বামী গ্রভৃতি আচাধ্যগণের মতানু- 

যায়ী অনধমুখে সরল টাকা এবং মন্ার্থ সংঘুক্ত পয়ারাদিছন্দে অনুবাদ সম্বলিত 

শ্রীমভগবধূগীতার এক অভিনব সংস্করণ। প্রকাশঞ্ শ্রীআগুতোষ দাস। 

প্রাপ্তিস্থান ২৫নং রতন সরকার গার্ডেন গ্রীট কলিকাতা । মুল্য উৎকৃষ্ট কাধান 

১* চারি আনা। আজকাল বাজারে গীতার ছড়াছড়ি, মুদ্রাধস্ত্রের সুলভতায় 

এবং গীতা-গ্রাহীর আগ্রহে নানা ভাবে নানা আকারে গীতা বাহির হইয়ছে। 

কিন্ত আমরা এই গীতা মধুকরী খানি পাঠে যথার্থই প্রীত হইয়াছি। অর্কোপ- 

নিষদের সার গীতারত্ব আনেক অনধিকারীর হাতে পড়িয়। অতি জপ্বন্ত ভাবে 

প্রচারিত হইতেছে এ অময় একপ সুগলগত ও সুসসি্ধান্তপূর্ণ নিভূ্ল সংস্করণ 

বিশেষ প্রয়োজন । দামও খুব অল্প সর্বসাধারণের মধ্যে এক্ষণে ইহার 

আদর দেখিলেই আমরা হৃথী হইব। আমরা সর্ববাস্তকরণে ইহার বহুল প্রচার 
প্রার্থনা করি। | 

মন্তব্য ।_ভক্তির সহিত: পুথক পত্রাস্তে শ্রীমন্তগবর্দূগীতা! বাহির হইতেছিল 
কিন্তু কয়েক মাস যাবৎ বহু প্রবন্ধ মুত দৃহিয়াছে বলিয়া স্থানাভাৰে উহা প্রকাশ 

হইতেছেন। শীঘ্রই পর্বের স্তায় গ্রক'শ আরভ্ভ হইবে। (ভঃ মঃ) 



“সম্পাদকীয় বক্তব্য” 

ভক্তি সর্বসাধারণের কাগজ । ইহ] কি বৈষব, কি শাক, কি শৈব, কি শোর, 

কি গাণপতা কল সন্প্রদায়েরই পাঠোপযোগধী। ইহাতে কোনও সম্প্রদায়ের 

নিদ্দাবাদ প্রকাশ হয়না। আধ সেই জন্তুই আজ ১৫ পনের বংসরকাল 

নির্বিঘ্বে চলিয়া! আঁগিতেছে। জন্লাাধারণে যাহাতে এই কাগল্প পাঠ করিতে 
পারে ভাহার জন্য মূল্যও এতাবংকাল বার্ধিক ডাক মাশুল সহ এক টাকা মাত্র 

ছিল। আমর! এতদ্দিন বিশেষ ক্ষতি বোধ করিয়াই একটাকাতে কাগজ দিয় 

আমিতেছিলাম। কিন্তু বর্তমান যুদ্ধ-বিত্বাটে কাগজ ও মুদণ সবগ্জামাদির 

মূল্য অত্যধিক বৃদ্ধি হওয়ায় এমন কি কোন. কোন ব্য পূর্সাপেক্ষা চতু্ঠপ 

অধিক মূল্য হইয়াছে তাই আর কোন প্রকারেই একটাকাতে কাগজ দেওয়! 

যাইতেছেনা। বিশেষতঃ ভদ্ির পূর্র্ব আকার কমাইয়া দিয়া ভাঁল ভাল 

লেখকগণের লেখা গ্রাকাশ করিতে না পারিলে এবং তাহাতে গ্রাহকগণ সন্ত 

থাকিবেননা, এইরূপ ভাবিয়া চিন্তিয়া এবং অনেক গ্রাহকের দ্বারা অনুরূদ্ধ 

হুইয় আমরা ভক্তির মুল্য বৃদ্ধি করাই শ্রেয় মনে করিয়া গত মাঘমাস হইতে 
ভক্তির মূল্য বাধিক সডাক ১।* দেড় টাকা ধার্য করিয়াছি বাহার! বর্তমান 
বর্ষে ১২ টাকা দিয়া গ্রাহক হইয়াছেন তাহার & এক টাকাতেই বর্তমান বরের 

কাগজ পাইবেন, তৎপরে ৯ দেড় টাকা লাগিবে। আর ধাহাদিগের নিকট এ 
বত্সরের মূল্য বাকী আছে তীহার! যদ্দি ১৫ই চৈত্রের মধ্যে টাকা না পাঠান 

তাহা হইলে আমর! বাধ্য হইয়া তাহাদিণের নিকট ১৫০ দেড় টাকা ধার্য করিব। 

আশ! করি আমাদিগের অবস্থা বুঝি নুধী গাঠকমণ্ডলী বাৎসরিক ১০ দেড় 
টাক্কা মান ভিক্ষ! দিয়া ভততিদেধীর সেবা করিতে কেছই কুঠিত হইবেননা। 

আশা করি সকলেই আপন!পন বন্ধুগণের মধ্যে ছকির প্রচার করিয়া আাম1- 
দিগের কারের সহায়তা করিখেন| খ্লর্ষিতি। 



_ (ভক্তি গঞ্চরণন্থ ৮ম সংখা চৈ মাস, ১০২৩) 

নববষ আবাহন। 

(লেখক--এ।যুক্ত পুণ্তরীকাক্ষ ত্রতরত্ব স্ৃতিভূষণ ।) 
- ৮ স্পা উস... 

এগহে আকর্ষণের দ্েবতী। আকর্ষণ প্রভাবেই গঞ্জের সি তি ও 

প্রলয় হহয়া থাকে। প্রানোক পদার্দই পরমাধু সমষ্টি মাও। এই পণ জগং 

পরথাণু পুঞ্জ ভিন্ন আর কিছুই নহে! প্রত্যেক গদাথ পরমাণ অমটি হইলেও 

উঠার এক পরমাণু শপর পরুমাথুকে স্পর্শ করণে না. অথচ অত্যন্ত মমিকটে 

অনন্তান করিতে থাকে । এক পরথাণু অপর গরমাথুকে আকর্ণণ করিতেছে। 

আবার পার্শস্কিত অগর পরমাণু কর্তৃ স্বয়ং আকৃষ্ট হইমা থাকে। অগণিত 

পরমাণু.পুগ এইবূপে আকগণ করা এবং আকুষ্ট হইয়া প্রত্োক পদাধ উৎপস্ 

করিতেছে । এই আকর্ষণের তারতম্যানূষারে পদার্থ কঠিন, তরল ও বায়বীয় 

আকাপ্প ধারণ করিয়া! থাকে। আণবিক আকধণ অশান্ত ধিক হইলে অল্প 

স্থানে আধিক পরম।ণু মমিবিটি হওয়াতে গদার্থ কঠিন হইয়, থাকে। 

পরমাণু পুন আ'কুষ্ট হহয়া যতই মগিকষ্ট হউক না কেল তাভারা পরস্পরকে 

স্পর্শ করিতে সমর্থ হয় না) তাহাদের মধ্যে কিকিত ব্যবধান থ!কেই থাকে । 

দুতরাৎ প্রত্যেক পরমাণু স্থির নহে। ভাহার। গিজ নিজ আপি ব্যবধানের 
মধ্যে ঘটকা যন্ত্রের গরিদোদকের ন্যায় ইতস্তত; দুণিতেছে। তাপাধিক্যে 

এই পরিদোপন আধিক হয় সুতরাং পরমাণুংসনিহিত থ্যবধান দীর্ঘতর হওয়াতে 

বন্থটী স্মীত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়! 

একটী পরমাণু যধন জাকৃষ্ট হইয়া অপর একটার দিকে যায খন সেই 
পরম ণুটা সাকর্ষণকারী পরগাতুর বিগরী* দিকের পরমাণু হইতে দুরে যাইতেছে 

বিশ্ি্ই হইতেছে 'বা বিকট হইতেছে বিয়া বোধ হয়। ইহাই নিকর্ষণ | বিকর্ষণ 

আবুর্ধণেরই প্রকারাদ্র, উহা স্বতন্ত্র পদার্থ নহে। 



যর গুল্ি | | ১৫শ ব্ধ)--৮ম সংখ]।। 

এই আকর্ষণ বিকর্ষণ যদি না থাকিত তাহাহইল্লে কোন পদ্দার্থ হইতে »পারিত 

কি? একী গরমাণু যদি অপর পরমাণুকে আকর্ধণ লা করে, তাহা হলে 

এই বিহ্ব তত্ণাং ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। সুতরাং প্রত্যেক পদার্থের অশ্সিতের 

জন), বন্ার জন্য আকর্ষণের আবশ্যক । এই জন্যই বোধ হয় পুজনীয় 

স্বামিপ:ল বলিয়াছেন “কৃষিভু বাচকঃ শবাঃ 1” 
পরমাধুর এই শ্বাভাবিকী জাকর্ষণী শক্তি কোথা হইতে আগিঙ £ 

আপাতত: দৃষ্টিতে যাহ! আপনা! আপনিই হইতেছে ঝলিয়া বোধ হন আমা 

তাহাক্েই স্বাভাবিক বলি। যেমন তৃণাদি পত্রের হুরিদৃবণতী শাাবিক। 

নবচুর্ধাদলের শ্যমলতা আগন| আগনিই হইখাছে বলিয়া বোধ হয়। পিত্ত 

একটী শ্যামশ-হুর্বাধল-বীথির উপর তাপালোক প্রতিষোধক কোনও পা 

হিপধ্য্ করিঝা বাথিলে কিয়দ্দিবস পরে দেখিতে পাওয়া যাইবে উহ] রুসানভাষে 

যদি শু লা হইব] ধাকে তাহা হইলে তাহার বর্ণ অপেক্ষাকুত শ্বেত হইয়াছে । 

ফলত তাপালোকই জগতে বর্ণ বৈচিত্রের কারণ। আপনা আপনি কিছুই 

হয় নাবাছইতে পারেনা। 

নুর্ধা যেন বহু দুরে অবস্থিত হইয়াও কিরণ রূপে তাপালোক দ্বার! সমস্ত 

সৌর জগতের অস্ত; প্রবিষ্ট, ভগধান্ প্রকফঃও সেইরূপ গর(লকধামে নিত্য 

বিরাঙমান থাকিয়া আকর্ষণ রূপে নিথিল ব্রহ্গাণ্ডের সত্তা বিধান করিতেছেন। 

হৃর্ধ্য যেমন সৌর জগতের কেন্ত্র স্বরূপ, গোলকধামও সেইরূপ নিখিল বিশ্বের 

কে খ্বরূপ, আমাঙ্গের এই সৌর প্গতের ন্যায় কত কোট্টী কোটা ফোর জগং 

অনস্ত আফাশোের মধ্যে বিরাজ করিতেছে । গোলকধাম সেই সময় সৌর 

জগতের কেশ স্থানীয়। সমুদ্র যেরূপ আকাশের নীলাভায় প্রতিভা হইয়া 

নীল বর্ণ ধারণ করিয়াছে, আকাশও সেইরূপ তমাল-শ্যামল-শ্যামহুন্দরের নিত্য- 

নিকেতন সেই গোলকধামের আবয়ব বিতারিত গ্রহ নক্ষত্রাদি পরিধৌত 
ভ্যে/ভিত্ে নীলাভ হইয়াছে। 

কুরঘ্য সৌর জগতদ্থিত সমস্ত গ্রহ উপগ্রহ পরিবেষ্টিত হইগ্পা ছুলিতে ছুলিতে 

নিজ গন্তব্য পথে যাইডেছে। আবার প্রত্যেক পদাথের পরমাণু সমূহ নিজ 

নিজ আগবিক অবকাশেক্স মধ্যে ইতস্ততঃ ছুলিতেছে। আপনা আপনি কিছুই 

হয়,.ন।। ইহার কোনটা শ্রীভগবামের ঘোললীলার শক্তি আর কোনটী বা 

ও 



চৈত্র, ১৩২৩ । ] নববর্ধ আবান্ছন । ১৬৩ 

তাহার হিন্দোলনলশলার 'শঙ্তিি। শ্রীভগবান্ শ্তি সঞ্চার করিলে মকলেইসম্যক্ 

অবগত হইতে পারিবেন । 

হুধ্য বহুদুরে অবস্থিত থাকলেও তাপালোক ইল্জিঘ গ্রাহ পদার্থ বঞিয়। 

আমর। উহা প্রত্য্চ করিতে পারি । আকর্ষণ প্রত্যুত অগ্রত্যক্ষ পদার্থ হইলেও 

জড়বাদীগণ সর্বাকধক আকুষ্*-ভুমি গোলকাগত এই আকর্ষণ স্থির চিত্তে 

নিশ্চয়ই উপলব্ধি করিতে পারিবেন সন্দেহ নাই । 

সর্ধণিধ আকর্ষণের অধিষ্ঠাত। অর্বাদা নিজধামে বিরাজিত থাকিলেও যখন 

যে ব্রন্গাঞ্চে যে প্রকার আব তত্জ্ঞান হার] হয় তখন সেই ব্রঙ্গাণ্ডে সেই গ্রকার 

জব মুত্তি ধারণ করিয়া তিনি তাহাদিগকে শিক্ষাচ্ছলে নি লীলা গ্রকট করেন । 

এক প্রকারের জীব সমশ্রেণী জীবের নিকট হইতে যত সহজে শিক্ষা লা 

করিতে পারে অন্য শ্রেণীর জীব হইতে সেরূপ পাবে না বলিয়াই তিনি ভিশন 

ভিন্ন জীবাকারে লমযে সময়ে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। | 

একবার এই ব্রঙ্গাণ্ডে নরাকৃতি জীবগণ তরজ্ঞান হারাইয়াছিল বঞ্জির| তিমি 

নরাকৃতি ধারণ করতঃ তাহাদের জ্ঞানাবরণ উন্মোচন কবিয়াছিলেন। থে 

মাসের বে তিথিতে তিনি এই; ধরাধামে অবতীর্ণ হন দেই মাসের সেই তিথি 

কতবার আলিরাছেন কিন্তু ইনি নিত্যই নূতন ভাবের নৃতন আশার সঞ্চার 

করিয়া থাকেন। 

তাই বলিতেছি এমহে আকর্ষণের দেবতা, তুমি আকর্ষণী শক্তি প্র্গান 

করিয়া এই জগৎ স্বজন ও গালন করিতেছ, কত পাগী তাপীর কেশাকর্ষণ 

করিয়া তাহাদের উদ্ধার সাধন করিয়াছ। বংশীধ্বনিতে গোলীগণকে আকর্ষণ 

করিয়া মধুর লণলার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছ। মর্ববাবর্ষক, তুমি একবার এই গড়- 

চিত্কে আকর্ষণ করিয়া তোমার শ্রীগাদ গদ্ে লীন করতঃ তোমার শ্ীকুকনম 

সার্থক কর, জগতবাসী দেখিয়া ধন্ত হউক। 

তুমি সকলকে আকর্ষণ করিয়া থাক, কিন্তু তোমাকে আকর্ষণ করিবার 

একটা পদার্থ আছে, তোমার ভভগণ ঠাহাকে বলিয়াছেন--শ্রীকৃষ্ণাকবিপী চ 

সা-.'“ক্তি দেবী।” এই “ভক্তি” পত্রিকা সেই তক্তিদেবীর অনুবাদ খরূপিণী 

হউন ইহাই প্রার্থনা। 



জ্ঞান ও ভক্তির পকতা খণ্ডন | 

(লেখক-_পঞ্ডিত ঈ'যু্ত দিবাকর ভ্টাচাধ্য |) 

(পুর্বষানুপা তত) 

পূর্বোক্ত সিদ্ধান্ত ঢুইটিই হতাশ আক্ষিপ্রের হৃদযোন্চ্যাস মাত্র। অর্থাৎ 
প্তত্বদ্ঃ$” ভআনাঁদ না পাইয়া হাতাশীদ হইয়া এইরূপ মিদ্ধান্ত করিয়াছেন। 

প্রথম মিদ্ধান্থ অনুমারে “তত্ববন্থ'? বহুরপীর (জন্তু বিশেষের) ন্যায় হইলে, 

সাধক-হুদয়ে কখনই হিনি শান্তি স্থাপন করিতে পারেন ন!। বরং বিন 

ঘটাইয়া সাধককে "উদত্রাস্তিব” পথে আনয়ন করিবেন । শাস্ু যে অর্থে 

তাহাকে "বভ্রূগ” বলিয়াছেন। উক্ত সিদ্ধান্ত তপন নহে। শাহের 

নিধি “বহুরূপের" অর্থ এই যে 'তিনি বস্থাতঃ একরপ হইদও সাধকের 

হুদয়ের ভাব অনুসারে "বহ্রণে* প্রতিভাত হইতে পারেন । এইরূপে 

গ্রতিভাত হওষা তাহার সন্তাব। অর্থাৎ নানাঁরূপে প্রতিভাত হওয়ার শক্তি 

একমাত্র তাহারই আছে; দিএণ প্রথমতঃ একটপ বলিয়া মনে হইলেও কাচাদি 

সহযোগে যেমন নানাকপ গ্রত্ফিলিত হয়। তদ্রেপ জ্রীপ্তগবান নানাবিধ 

সাধনায় নানারূপে বিরাজমান হয়েন। দ্বিতীয় খিদ্ধান্ত অন্গসারে তিনি যে ষাক্য 

মনের অগোচর তাহ! শ্বীকাধয। ি্ত "তত্ববস্ত”তে এমত শক্তি অন্দীকার করা 

যায় না, যে শক্তির সাহায্যে তিনি ইচ্ছা! করিলে মনো বৃদ্ধির গোচর না হইতে 

পারেন! প্রাকৃত মনে। বুদ্ধির দ্বারা তিনি সর্নযাবযবে সম্পর্ণরূপে জ্ঞাত ন 

হইলেও কা! পূর্বক যাহাকে আতাদেও জান করাইয়া থাকেন। ধাহার 

তাহার আভান গাইয়াছেন, তাহাদের নিকট খামার কথা নিতান্ত প্রলাপ বলিয়া 

অনুমিত হইবে না। 

যতদূর আফেচিভ হইল, তাহাতে সিদ্ধান্ত এই পণ্য সি হইজ যে, 
পতত্ববন্থা” বস্থাতঃ হৃরধ্য.কিরণবৎ একরগ। মাধকের হুদয় অনুসারে গিনি 

বযংই ভিন ভিন্ন রূপে প্রতিতাত.হন। সেইকারণ মাধকগণ হাদয়কে নির্ঘল 



ত্র, ১৩২৩ |] তান ও ভক্তির একা খণ্ন । ১৬৫ 

করিবার নিমিত্ত জ্ঞানাদদির চর্চা রুপ এক একটি গম্থা অবলঙ্গন করেন। সকল 

পলি পদ্থ। দ্বারাই য়ে হৃদয় সম্পর্ণ নির্দবল হয়, তাহা নক! যেপস্বাদ্বারা 

[টু নির্মীলভাব মেই জুদমে প্রীণ্ফিপিত ভন | উক্ত প্রতিফলন গুলি সেই 

॥কমাত্র নির্মল তত্ববঙ্জরই প্রত্তিকলন | কিন্তু জয়ের অপচ্ছৃত। বশতঃ 

গাপকগণ সেই আুনির্মল"স্ব ব্ূপকেই” আপন আপন জুপঘ অমুমারে বিকুতভাবে 

শন করেন মাত্র। শীজাগবত এই কথাই জদ্যগম করাইবার নিমিত্ত বলিয়ছেন, 

কেদাত্র “অদ্ধয়জ্জানতত্ত্” ছুনিশ্বল ব্রহ্ম রূপে প্রশ্ভাত হন। জ্ঞানীর “হুদয়ে 

তপেক্চা রঞ্জিত, যোগীঙ্গদয়ে পরুমাত্মারপে এবং তদপেক্ষাও অধিক অনুরাগী 

দকু-ভদমে ভগবান রূপে প্রতিভাত হয়েন। গয়ৎও উদ্ধবকে বালয়াছেন)_- 

নামি ভত্তি দ্ব!রা শ্বচ্ীকৃত হৃদয়ে যতটুকু সুস্পষ্ট প্রতিফশিত হইয়া থাকি অন্থান্ত 

গ্ধাবলঙনে শ্বচ্ছীরুত জৃদয়ে তৎটুকু প্রকাশ হই না। 

এক্ষণে অনুসন্ধান করা ম্লাউক, সাধকগণের হুদ্বয়কে লিগ্রল করিবার নিমি্ত 

কতকগুলি পন্থা শানু নির্দেশ করেন; এবং তত তৎ পন্বাবলম্মনে স্বচ্ছীকুত্ত 

চদয়ে তিনি কিকি ন্বরূপে প্রতিফলিত হন। পশ্থাও অসংখ্য, তাহার প্রতিফপনও 

অমংখ্য 1 তবে মূলতঃ নিঃলিধিত্ত কয়েকটি পদ্ধ। শাস্থু অঙ্গীকার করেন। 

১। নর্দু। ২।জ্ৰান।৩। যোগ ৪ । ভক্কি। ৫। তত্ুবাদীগণের অবলম্বনীয় 

গা! উপরোক্ত পন্থাবপন্থীগণের জদয়ে তাহার প্রতিফলন যথাক্রমে নিমলিখিত 

মতে হইয়া খাকে। 

১ ইন্ত্রাদি দেবতা ।২। ব্রশ্ধী। ৩1 পরমাত্মবা 81 জ্রীনারায়ণ। ৫1 তস্ত 

গোপীবল্পভ শ্রীকৃষ্ণ ।) | 
দেবতা হইতে গোঁপীবঙ্লস্ত পর্যন্ত যাবতীয় রূপকেই ভগবানেররূপ বলা 

যাইতে পারে শ্ীগোপীবল্পভই শীভাগবত নিদ্দিষ্ট “তত্ব” এবং পরব্যোষ- 

স্থিত *্রীনারাযণই” শ্্রীমত্ভাগবত নির্দিষ্ট গোগীজনবল্লভ | ভগবানের বিলাস 
ৃত্তি অবলম্বনে ছাদয় সুনির্শাল হইলে তক্তসাধক নিন্টলাভ করণে তত 

গাশীবন্পভকেই ধারণ করিয়া থাকেন | গোগীধসতই যে বথার্থ তত্ব ভাহার 

প্রমাণ ব্র্ধসংহিতা দিতেছেন যথা. 
'ঈখবরঃ পরমঃ কুষণঃ স্চিদাননা বিগ্রহঃ। 

অনাদিরাদি গ্োবিন্দঃ সর্ববকারণ কারণমূ ॥ 



১৬৬ ভক্তি । [ ১৫শ ব্য” ৮ম সংখা! | 

আর সেই গোপীবগ্পভই যে এ্রগর্ধ্য জ্ঞাপিমিশ্রিত রতিসংযুক্ত বৈধী ভক্তি. 
লিষ্ঠ সাধক হৃদয়ে শ্রীনারায়ণরূপে প্রতিভাত হন তাহার প্রমাণ শীতাগব্ড 

দিতেছেন_- | 

“এতেচাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্-ভ্ত ভগবান স্বয়ং । 

এই জীনারায়ণ যে প্প্রতিভাত স্বরূপ” মাত্র “যথার্থ ্বরপ? নহেন তাহার 

প্রমাণ গ্রীভাগবতে শ্বয়ং লক্ষী ঠাকুরাণী দিতেছেন-_লক্ষমী ঠাকুরাণী 

শ্রীনারায়ণের সমজাভে সম্পূর্ণ জুখা্বাদন না পাইয়া গোপীবললভকে পর্তিরণে 

আকাজ্্ষ। করিয়া খোরতর তপস্যা করিয়াছিঙ্লেন। 

“কস্যানুভাবোহস্য ন গেব বিদ্বাহে, 

তবাভ্য রেণু স্পর্শ ধিকারঃ। 

যদ্ান্ুয়া জীল'লনাচবত্তপো।, 

বিহায় কামান্ হুচিরং ধৃতব্রত। ॥* 

তগস্যা কর্মমগাষ সাধন। কেৰ্লারতি অংঘুক্তা রাগান্ুগ! ভক্তি ভিন 

প্যখ।৫থ তত্ব? গোপীবল্পভকে পাওয়া যায না। সেইকারণ লস্্ণী ঠানুরাণী 

শপদ্যা করিয়াও শ্রীরাসেশ্বরকে পাইলেন না। 

"নায়ং গ্রুয়োহন উনিতান্তরতেঃ প্রসাদঃ 

শ্বর্ষোধিতাং নলিনি গন্ধকচাৎ কুতোহন্যাঃ। 

রাসোৎসবেহস্য ভুজদণ্ড গৃহীত ক 

লন্বাশিষাৎ য উদৃগাদ জনুনারীনামূ্ ॥ 

এক্সপে তত্বধাধীগণের মায়াগন্ধ শুন্য নুনিশ্বল হাদয়ে যথার্থ শ্বরূগে যিনি 
উদ্দিত হন, তাহার শ্বরূপ নিদ্দিষ্ট হইল। কিস সেই ব্রজেন্ত্রলন্দনকে পাইবার 

গছ] যে কি তাহার সুস্পষ্ট আলোচনা এ পধ্যস্ত হয় নাই |. “ভর্কিই তাকে 

পাইবার পথ।” ভক্তি দুই প্রকার রতি সংযুক্তা হইয়া! থাকেন এক প্রর্্ধ্য 

জ্ঞান মিশ্রা বৃতি। আর এক কেবলা রুতি|। তন্মধ্যে কেবলারতি সংমুক্তা] 

ভক্তির দ্বারাই. “তত্ব” (শ্ীগোপীবল্পভ) সাধ্য হন কেবলা রতি সংযুক্তা 

ভক্তি আবার দুই প্রকার। বৈধী এবং রাঁগানুগা । তন্মধ্যে ঝাগামুগ। ভক্ি 

হারাই সাধক 'তত্ব” লাভ করেন কেবলা রৃতি সংযুক্ত বাগানুগ ডক্তিই 



'চব্র, ১৩২০] জ্ঞান ও ভক্তির একতা খণ্ডুন। ১৬৭ 
জগরারারারাতরাররারারারাড 

"্তত্ববস্ত লাভের একমাত্র পল্ঠ, অপর গন্থাগলি মাত্র তাহার “প্রতিস্ডত 

স্বরূপকে'? সাধন করিয়! দেয় । 

হীনারায়ণ যে “যথার্থ তত্বের” (শ্রীগোপী বল্পভের) "প্রতিভাত স্বরূপ” তাহ! 

গ্রমাণ হইয়াছে । 

এক্ষণে দেখ! যাউক যোগীহৃদয়ে প্রকাশিত পরমাত্ম! 'তত্ববন্ত গোপী- 

ব্রুভেরই প্রতিভাত শ্বরূপ কি না? গোপীবল্পভ স্বয়ং শ্রীমুখে প্রিয়সথা 
অত্দুনকে বণিয়।ছেন। 

“সরবত হস্থিতৎ যে। মাৎ ভঙ্গত্যেকতমাস্থিতঃ। 

সব্বথা বত্তমানোহপি স যোগী ময়িব্ততে ৫ 

ইহার অর্থ_যোগীগণ সর্গভৃতশস্থিত "পরমাত্মা স্বরূপে” আমাকেই 

(শীখোপীবলভকেই) ভঙ্গনা করিয়া আমার “প্রতিভাত স্বরূপেই” মগ্ থাকে। 

যোগীহদরে প্রতিভাত « পরমাত্মা” যে ষথার্থ “শবরূপ তত্ব”? নহেন তাহার প্রমাপ 

শীমুখেহ দিতেছেন। 

“যোগিনামপি লর্জেষাৎ মাগতেনানস্তরাতুনা। 

শরদ্ধাধান ভজদ্কে যোমাং স মে যুক্ততমে! মতঃ 0"? 

' ইহার অর্ম- শ্রদ্ধাবান (শ্রীগোপীবল্লতে একাত্ত নিষ্ঠাবান) ধিনি আমাগত 

অস্তরুত্বা কেবগ] রতি সংযুক্ত রাগ।নুগ! ভক্তির দ্বারা আমার (শ্রীণোপা- 

ব্লঙ্ডের) তঙ্জনা করেন তিনি উক্ত 'পরমাত্ব'' নিষ্ঠ যোগাগণ অপেক্ষা! 

মর্বপ্রক।রে শ্রেষ্ট। 

পুনরায় অন্েষণ করা যাউক জ্ঞানী ভাদয়ে প্রতিভাত "ব্রদ্ধা” যে "শ্বরূপতত* 

“শ্রীগোপীবল্লভের"ই প্রতিভাত স্বরূপ তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় কি না? 

শ্রীগোপীবল্পভ নিজমুখে অর্জুনকে বলিতেছেন, 

'যজজ্ঞাত্বা ন পুনমেহযেবং য।সাদি পাগডব। 

যেন ভূতান্যশেবানি দরক্ষাব্যাত্বল্যখো মরি ৪?” 

ইহার অর্থ__“যে ব্রদ্ধীজ্জান লাভ করিলে,_-“আমি অন্যান্য জীবগণ হইতে 
পৃথক এক শ্রেণীর জীবমাত্র। এ মোহ আর থাকিবে না) অধিকন্তু সমগ্র ভূত 
সকলে “সনাতন ব্রহ্ম'। স্বরূপে একমাত্র আমিই রহিয়্াছি এইনপ জ্ঞান হইবে। 

অনন্তর (অর্থাৎ ভাগ্য ক্রমে আমার কৃপ[র কেবল! রতি সংযুক্তা রাগানুগা ভক্তি. 



১২৮ ভক্তি | [ ১৫শ বর্ষ, ৮ম সংখা। 

জন্সিগে। মোহ “সনাতন রঙ্গ আবার আনাতে লগ্প আন্ছেন। জন৮৭ “ত্র 

যে গোপীবক্পছের "প্রতিভাত রূপ তাহ। বুঝিতে পারিবে | জ্ঞানী ভদট 

প্রতিভাত প্রদ্ধ" যে স্বরূপতন্ব নহেন তাহ! নিজ মুখেই ব্সিতেছেন-_ 

"তপদ্বিভ্যোহধিকো যোগী জ্ঞানভ্যোহপি মতোহধিক?। 

কন্সিহ্যশ্চাধিকো যেগা তম্মাৎ যোগণভবার্জন 1% 

জ্ঞানী হইতে যোগী শ্রেষ্ঠ । অুতরাৎ জ্ঞানী জদষে প্রতিভাত '্রক্ধা অগেক্ধ 

যেগী হৃদয়ে ্ররতিভাত “পর্মমাত্ু?। গুম্পষ্ট। আবার পর শ্লেকেই অভিব্যজ 
তক্িয়াছেন। যোগী হৃদয়ে প্রতিভাত পরমাত্ম। অপেক্ষা ক-হৃদয়ে ৬ত্িভাং 

আমি ম্ুস্পষ্টতম। 

পুনশ্চ দেখা যাউক নানাবিধ কাম্য কর্দু দারায় সাধ্য ইজ(দি লেবগণ থে! 

"ম্বরূুপতর? আীগেপাব্লভেরই পপ্রতিগ্তাত শ্ব্রপ”? তাহার কোন গমাণ আছে 

কিনা? শুযুখেই অজ্জ্ীনকে বলিয়াছেন _ 
"যেহগন্য দেবত [ভক্ত] যজস্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ | 

তেছপি মানের কৌন্তেয় যন্ধন্ত্যবিধি পুন্থকম ॥ 

ইহার মন্ার্থ হস্পষ্টই জ্ঞাত হয়া যাইতেছে । কন্ম। হৃদয়ে প্রতিভাত 

দেবগণ ধে শ্বরূপ তত্ব নহেন, তাহার প্রমাণ আধুখেই দিতে 'ছেন; প্রথম হঃ 

: অধ্যায়ে "কম্িত্যশ্চাধিকো যোগী” দ্বিতীয় নবমে-- 

"যাস্তি দেবব্রতা দ্বেবান্ পিতৃন যস্তি পিডব্রত 

ভূতানি যাস্তি ভুতেঙ্গ্য। বান্তি চলা মাং ॥ 

অর্থাৎ কম্মমার্থ অবঙগশ্ধনে দেব্যাজীীএ৭ আমাকেই দেবতাজ্ঞামে জানা 

করেন। পিতুযাগীগণ আমাকেই পিতপুকষ এবং ভূতযাজীগণ আমাকেই ডু 

জানিয়া অর্চনা করেন। আমার যজনকারী ভক্তগণ আমাক্ষেই ৪ গা 

ব্রভকেই) যথার্থতত্ব জানিয়া আমারই সেবা করেন 1 দেবতা! হইতে ভূন্বগণ 

পর্যন্ত আমারই পেরম ততরেরই) "প্রতিতাত স্বরূপ” 
শীমুখের আর একটি শ্লোক উদ্ধত করিও এ প্রবঙ্গের উপসংগা্ করিব। 

চতুর্থ অধ্যায়ে বনিয়াছেন--. 

“বে বধ! মাং প্রপদান্ধে তাতস্ত থেব ভজ।মাহ্ং। 

মম বক্সানবততত্তে মনুষঃ।ঃ গাথ সর্বশঃ।% 



চৈত্র ১৩২৩।]  ভ্ত্রান ভক্ভির একতা খণ্ডন! . ১৬৯ 

ইহীক্প অর্থ ।--ইহ জগতেঞ্তিনটী তত দেখা যাইতেছে, গাধ্য, সাধক ও 

সাধনা । হহাদেরই নামাস্তর ভগবান, জতভত, ত্বর্তি। তিনটা তত্বই একু। 

একেহ তিন! তিনেই এক | তত্ৃবন্ন (ীগোপীবল্লদ) সাপ্য। কেবলা রতি 

সংযুক্ত। বাগানুগ। ভক্তি, সাধনা; উনি ক্ষিনি্ হূদয় বিশিই ভব (ভ্রীমতীর 

শন্বুগা সখি) সাধক । লীলাময় গোপাবলপভ লীলা বির জন্য মায়া * আশ্রয় 

ঝরিয়] আীমতীর অগুগ। সখির হৃদয় হইতে কেৰ্ল] রতি এনং বাগকে অপহরণ 

করিয়া গাইলেন। তখন জীবের (সখির) হৃদয় রাগ শুন্য কেবলা রতি বিহীন 

হইব] এশ্বধ্য জ্ঞান মিশ্র! রতি বৈধী তগিনিষ্ঠ হইয়া পড়ে। তখন পগেশী- 

বলভ সেহ হৃদয়ে শ্রীনারারণ রূপে প্রতিভাত হন। সখি তখন শক্ষীর অনুগ। 

সখি হন। ক্রমে পশপাভিপ্রায় প্রবপ হইলে, লীলাময়, অখির হায় হইতে 

ভণ্তিফে অপহরণ করিখে। যোগী, জ্ঞানী হন। লীলাময় জ্ঞানী-হদয়ে 
'ব্রদ্ন্রপে” প্রতিভাত হন ॥ পরে জ্ঞান অপহরণ করিপে, জ্ঞানী তখন অর্থকান্গা 

মনুষ্য হয়। পীণামর মেহ কামী মনুষ্য হৃদয়ে দ্বেবতা পিতৃপুরুষ ভূতাদিকপে 

প্রতিভাত হন। 

আর তিনিও অর্থকামনা করিধ তাহাদের পুজা করেন ; লীলাময় ও তত তত 

/বিপে তাহাদের বাসনা পুরণ করেন। | 

“স তয়া শ্রদ্ধয়াযুক্তত্তস্যারাধনমশহতে | 

লভতে চ ততঃ কামান্ মমৈব বিহিতান হি তান ॥*. 

শ্রদ্ধা ও ভাহা! হইতে শ্রদ্ধার পাত্র দেবতার্দি ও তিনি এবং কামনা 
যাহ] তাহাদের ছ্বার। প্রাপ্ত হন, সেগুলি ও তাহারহ বিহিত । 

দৃশ্যমান প্রপঞ্চে অমংখ্য মন্ষগণ যে যেরূপ সাধকে গৰিণত হইতেছেন, 
তন্মধ্যে মাগ্ুলি গোপীবল্পভের "প্রতিভাত শ্বূগের” জাধন মার্গ সাধ্য বপ্তগুলি 

গোপীরল্পভের “প্রতিভাত শ্বরূপ” এবং লাধঞ্ষের হাদরগ্লি এতিভাও শ্বরূগের 

গ্রতিফলন স্থান। সেই অসংখ্য মগুষ্যগণের মধ্যে কদাচিৎ কেহ ফৌভাগ্য 
ক্রমে কেবলা রতি সংসুক্ত রাগানুগা। তজির অনুসরণ করিয়া মাগাশ্ন্য হুনিরুধ 

খচ্ছ হুদয়ে যথার্থ "শ্বরূপ তত্ব" আরাধার সহিত শরাধানাথকে এবং ক্রেমে 

* এই মায়া পরম ব্যোমাদিতে যোগমারা এবং ব্রদ্মাতাদিতে প্রকৃতির । (লেঃ) 

চক 



১৯৭৬ ভক্তি । [ ১৫শ বধ, ৮ম, সংখ] । 

ররারারারোরারাররারারারারারাররররারারারারারারারারাররারাররারারারা
রারারররারারারারাররারারারারারররিরারারাররহরাররাররারাররারাারাররা

রারানার 

তাহান্ধেরই রসময় পরিপাক একেই ছুই ভীীগৌরাহদেৰকে ধারণ--করিয়া 

পরমানন্দে লিমগ্র ছন।, 

"মনুষ্যাৎ সহত্রেধু কশ্চিৎ যততি সিছয়ে। 

যততামপি প্িদ্কানাৎ কশ্চিম্মাৎ বেতি ততৃতঃ ॥”) 

সমালোচনা । 
(পাগঞগ রাধামাধব ১ম খণ্ড) 

(লেখক--ভ্ীযুক্ত কালীহর বন্থ ভক্তিসাগর 1) 
(পুর্বানুবৃতি, শেষাংশ ।) 

আগা 0 € ৩ ২০০ 

নব ছিদ্র বিশিষ্ট মনুষ্যদেহ যখন নিগুণত্ব প্রাপ্ত হয়, তখন এ দেহ ছ্বার। 

পরর্যোম হইতে যে শব বাহির হয়, তাহাই বংশীধ্বনি।-_-বংশীধ্বনির এই 
সংজ্ঞা! পাঠে কে না মুগ্ধ হইবেন? সংজ্ঞা চিত্ত চমৎকারিপী তত্বের একশেষ্ব্ 

ন্ধরন্ধু দিয়া উঠিতে না পাত্রিলে জীব বংশীধ্বনি শুনিতে পারে না। তুক্ত- 
ভোগী ভিন কেছ বুঝিতে ও পারে না, কহিতেও পারেনা । “শব ব্রন্ধের 

পারগামী” জন এ সমাচার রাখেন। আমাদের রাধামাধব এ সমাচার আনিয়া: 

ছেন। তাই তিনি বৈষধ সমাজে কলক্ছিনী । 

রূলিকের “পাগল মানুষ, খাঁচার পাখী ।, কবিতাটি অতি হন্দর। ভাবুকের 

ভাবমাধুরধ্য উহাতে খেশ ভাগিয়াছে। এষন একটি কবিতা বিরল । 

বাখাঘাধব সকল গুলি প্রচলিত শ্রীপত্রিক! আগ্রহের সহিত পড়েন বা 

শুনেন। তিনি আতি ভাবগ্রাহী গু জারগ্রাহী। এই গ্রন্থে প্রদ্নত্ত রাধামাধবের 

লকল গুলি কথাই তাহার নিজন্ব নয় ভঞ্তগণের পত্র-গাঁতি প্রবস্থাদির অনেক 

সারাংশও উহাতে সংগৃহীত হুইয়াছে। যেগুলি তাহার নিজন্ব-বত্ব, সেগুলি 
যেন আজ গভীর সমুদ্র হইতে উৎলাইয়! উঠিয়াছে। প্রতিপচ্চনের হুধাতেই 

মাতাইর়া দি্লাছে, পৌর্নষামীতে কত না নুধাবর্ষণের মশা । এই গ্রন্থধানি 



টচত্র ১৩২৩।] সমালাচন।। ১৭১ 
গানিড এ 

গাগল মীনুষনধাপ আক্কাশের একদ্্কলা, পঞ্চদশকলা এখনও গুপ্ত, পূর্ণকালটাদ 
কতই প্রভ1 খুলিবে, হৃধ! ঢালিবে। অর্থাৎ এই ক্ষণজন্ম! মহাত্মার ভিতর কত 
সামগ্রী আছে, তাহার ইয়ত্তা কে করিবে ? 

“ন্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের নাই গোচারণ লীলা। 

সায় জ্বীমতীর নাই বিরহের জ্বালা ॥' 

এই পয়ার় উল্লেখ করিয়া রসিক ধে প্রশ্ন করিয়াছেন, তাহার সহিত ইহার 

সঙ্গতি দৃষ্টি হয় না। “ন্বয়ং" অর্থ এস্থলে নিত্য ধরিতে হইৰে। তবে আমার 

এস্থলে সন্দেহ যে রাধা ভূবৃন্দাবনের শ্রীরামেশ্বরী তিনি কি স্বয়ং রাধা নহেন ? 

প্রেমরাধা কি স্বয়ং রাঁধ! নহেন? গভীরার বিরহজাপা কি শ্বরং রাধার নয়? 
নহিলে জ্রীগৌরাজ নিগুণ পরমেখবর' থাকেল কি? যেন লঙ্কায় অপহৃত 

মায়ামশতা, তেমন অভিমনুযু গৃহের ছায়। রাধ। ভিন্ন রাধা বাধাই । সো 

সোজা! আমরা এই বুঝি । আমি অধম প্রশ্োস্তরমালার মিলনবিরহের কথা" 

গুলির মন্ম জ্দয়ঙ্গম করিতে পারি নাই। 

বিরহ সম্বন্ধে মাদুশ জীবাধমের প্রাণে প্রভু এই আভা দিয়াছেন আমি 

খন নগ্রদেহ পরিধি ছাড়ি টুপ করিয়া কেনস্থ গ্ররপন্থ বা নিরুদ্ধ ই, তখন 
আমি আমার কোন প্রিয়জনের ভাবে কীর্দয়। দেই। ইহ! পূর্বারাগ বিরুহ। 

জামাদের রাধামাধবও তাহাই বলিয়াছেন, অথচ বিরহটি নশ্বর দেহোগজাত 

বলিঘা উল্লেখ করিয়াছেন। এ বিরহটি ঠিকৃ নিগুগ বলিয়াই স্বীকার্ধ্য। 

বিদেহাবস্থায় 'বিরহোপলব্ধি হয়, অর্থাৎ নশ্বর দেহে থাকিতে বিরহ জাগেনা। 

নশ্বরগণ্ডী ছাড়াইলে, উহার উপলব্ধি হয়। “জড় নশ্বর দেহ যতক্ষণ থাকিবে 

ততক্ষণ বিরহ যাতনা অনুভব করিতে হইবে--একথা কেমনে মানি? বিরহ 

কি জড় দৈহিক বিরহকে প্রেমে একান্ত অনুহ্যত জানি | তবে বিরহ সপ্তণ 

প্রেম নিগুন কেমনে বলি! বঙদেশী বৈষবকে স্রীন্বরপগো ঘামী উপদেশ 

করিয়।ছেন যথা £-- 

দেহ দেহি ভেদ ঈশ্বরে কৈলে অপরাধ। 

স্বরূপ দেহ চিদ্বানন্দ নাহছিক বিভেদ ॥ 

'ঘ্বেহদেহী বিছাগোহয়ং নেশ্বরে বিদ্যতে কচিৎ।” 



১৭2 ভক্তি |; [ ১৫শ বর্ম,-৮ম, সখ্য! । 

টরাটাজগাারাারবাারারটাারাতে 

জীব-্জড়দেহ+চিদাত্বা। আষের দেছ্চু আধারে আত্ম। আধেন্ বদতি 

করেন কিন্তু কৃষ্ণ বা গে।প গোপীগণের সেরূপ দেহ ও ম্মাত্ব। ছুটি ভিন্ন নাই। 
তাহাদের শ্রীবিগ্রহ অন্তর্বহিঃ এক অথণ্ড চিদানন্দ বন্ধ । এমন কি কেশ 

মধ পর্যন্তও চিদাত্বক। সোথার হাড়িএ যেখন সবই সোণা। রাধাকস্ের 

সবই চিদানন্দ--চিদানন্দ শ্বরূপ ব্যতীত অনা খাদ নাই। এহেন চিদানন্দমযী 

শ্রীরাথা প্রকটে বিরহের পূর্ণবিগ্রহন। ভূবৃন্দাবনের রাসেখ্বী শ্রীরাধার জড়দেহ 

কোথায়? অথচ তিনি সাক্ষাত্বিরহোম্মাপিনী। প্রেমের প্রাণ, প্রেমের ভূষণ 
বিরহটি শ্রীমতীতে না থাকিলে এই গ্তমধুর বিরহ প্রবাহ ধরাধামে বহিত কি? 

গস্তীয়। লালা সান্ডাঝের এত গভীরতা থাকিত কি 2 

পাগল্ম|ন্ষ এ পর্ধাস্ত রাধাকু্ গৌগাছের প্রকট লীলায় বিশেষ ভর দেন 
নাই। তিনি যেন আধ্যাক্মিকালোক দর্শনের হৃত্র বলিয়া যাইতেছেন। না 

হয়, কেবল নিত্যলীলা ভাত্পর্যেরই শুর ভাগাইক্েছেন। এ আলোছে 

রাধামাধবকে আ্রীগৌড়ীয় নৈধব বলিয়া ঠাওরাণ ছুরহ। কিন্ধু পক্ষাঙ্্ুরে 

“আলোচনায়” পাগল রাধামাধব আর এক পাগলের ভপদেশ গুঙির সমালোচনা 

করিয়াছেন, যেমন -- 

. শনয়নে নয়নে বাখিবে পিরিতি | 

রাগের উদয় এই সেবীতি॥ 

একত্র থাকিব নাহি পরশিব 

ভাবিনা ভাবের দেহ ॥? 

এ সব পাঠে পাগল মানুষকে একজন রমিক ভক্ত ধলিয়। সিদ্ধ হয়, আমরাও 

তাহাই জানি। 

বিশ্বপ্রেম সন্বন্ধে এক মহাত্মা বপিতেছেন,--"পাখী ধারে খাচার ভিতর 

দেখা অপেকা জঙ্গল! পাধী দেখে নুধী হও।" এতদুত্তরে রাধাগাধব 

বলিয়াছেন,-_“না, সেই প্রেমা নূলোকে না হয়। 
“শ্যান শুক পাখী, হুন্দর নির, ধরিল নয়ান ফশার্দে । 

হৃদয় পিগ্তরে, রাখিল সাদরে, মনোহি শিকলে বেধে ॥” (চণ্ীদাস।) 

ঈঢ়ুশ রসতঙ্থের ভুরি ভুরি উপদেশ পাঠ করিয়া, রাধামাধবকে ভগৌড়ীয় 
বৈষ্ণষ সমাজ সমুদ্রের দ্বিষ্যে্ুমরূত্ বলির ই মিদ্ধাস্ত আসে। 



চৈত্র, ১৩২৩।] .  সমাঁলোচনা। ১৭৩ 
স্ত্বকথা আলোচনা'' মধ্যে পাগল রাধামাধব'ক্ণিঘ্াছেন, গিলন ও বিরুহ 

একাবস্থারই অন্তর্বাহ্যভাথ মাত্র। এছুটি যুগপৎ ঘটে, অন্তরে আনন্দ, বাহিরে 

বিষজ্বাল1।,) আমরা বলি বিরহ বিষজ্বালাব সঙ্গে সঙ্গেই অন্তরে এক আনন্দামুত 

বহে, কিন্তু তাহা যে মিলন হুখ এমন বলা যাইতে পারেনা__উহা বিরহের 
মধুরতা; তবে কিন] ব্রিহের অন্তরাল হইতে মিলনটা চুপি দেয় আর হাসে। 
তদবস্থাকেই বাধামাধব অভিনজ্ছাবে গ্রহণ করিয়াছেন এবং সর্ধবভশীবকে বুঝাইতে 

চেষ্টা করিয়াছেন । এ যে বুঝাইবার.জিনিষ ন্যু। মুল কথা, রাধামীধব যতথানি 

আম্বাদন করিয়াছেন, তাহার একআনাও বুঝাইতে পারেন নাই। গ্রন্থের 

আয়তন কুদ্রে। অল্প কথায় আর এর চেয়ে আশা করাযায় না। ভাধতত্বগুলি 

থু জমাট স্বন, বেশী চর্ধণ না করিলে আশ্বাদন করা যায়না! এই 
সমালোচনা চক্বণ বৈ প্রদিবাদের বমন নয়। মিলনের দারুণ পিপাপ! জনিত বা 

মিপনের বিদ্ব জনিত জালাই ধিরছ। প্রিয়জন সঙ্গলান্ের যে লোভ ও আগ্রহ, 

তাহ! এক পরানন্দের অবস্থা! অযুত বলিয়া কোন সামগ্রী থাকিলে ইহাই। 

“বৈষ্ণব চিনিতে নারে দ্রেবের শকতি।”--ইহার সরলার্থ এই যে দেবগণ, 

ভগবানের প্রতিবেশী শুদ্ধ সত্ব। বৈষৰ মহিমা এমনি গোপ্য, হৃস্ম যে, তাহ! 

*দেবগণও অনুভব করিতে পারেনা । দেবতা শ্রেষ্ট ঝলিয়াই তাহার অসামর্থয 

স্থাপন দ্বারা বৈষণবের গৌরব বন্ধণ পূর্ববক দেবতার এরশর্ধ্য-ছৃষ্টত।-খটিত হীনতা 
স্বাগন করিয়াছেন, ইহা সমীচীন না হইলেও, পতিগ্ডের মহিমা ও ভাগ্য ঘোষনা- 

মান গেই তিনি পতিতকে দেবতার উপরে বসাইয়াছেন | বস্তাতঃ তাহা না. 

করিলে গৌরনিত্যামন্বাবতারের দয়া, মহিমা ও তাৎপর্ধ্য থাকেনা এবং কলির 
জীবের ভাগ্য গ্রকটিত হয় না। দেবতার ঈরধ্যা দ্বেষ লেশ আছে, কিন্তু পতিতে, 

সে সব দেখি নাই, এবুক্তিও গ্রহণযোগ্য সন্দেহ নাই | 

হুসত্যথ রোদিতি রৌতি গারত্যুন্থাণবগ্ন ত্যতি লো বাহ্যঃ! 
এই যদ্দি নিদ্ধ পুকষের- লক্ষণ হয়, তবে রাধামাধৰ একজন সিদ্ধ বৈষ্ণব 

সন্দেহ নাই । 
আদিতে যুগল যুত্তি সেবার পদ্ধতি ছিলনা । তৎ্প্রমাণচ্ছলে রাধামাধব, 

বলেন,--“্রীধামবৃন্দাবনে গোত্ামিগণ কখনও যুগ্নল সেবা প্রকাশ করেন 

নাই ।”_ আমরা ইহা শ্বীকার নল] করিয়া পারি না) কারণ, বৃদ্দীবদ হইতে 



১৭৪ ভক্তি। [ ১৫শ বর্ষ”-৮ম, সংখা।। 

গোপাল সাক্ষ্য দিতে বিদ্যানগরে আসিলেন, *তিনি একাকী আসিলের্ন এবং 

পূর্বর্দেশেই থাকিলেন। তিনি শ্রীমতীমুর্তি ত্যাগ করিয়া আসিয়াছিলেন কি? 

বপ্াদেশে শ্রীমাধবেন্রপুরী শ্রীগোবিন্দূজীকে গহনফানন মধ্যে মৃত্তিকাগর্ত হইতে 

উদ্ধার করিয়া! তৎসেবা গ্রতিষ্ঠিত করিলেন। পুরীতেও শ্ীজগন্নাথ যুগল 

নহেন। যুগল মূর্তির প্রতি [আধুনিক সন্দেহ নাই। জ্ীগোগ্ামিগণ 
দোষাবহ ভাবিয়াই একল মূর্তির প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। সে পদ্ধতি লঙ্বন দ্বারা 

অগরাধ সৃষ্টি হয়! মান্সিতে হইবে। রাধামাধৰ এটি ভাল বিষয় ধরিয়াছেন 
জীবের কল্যাণ চিস্কাপর বাধামাধব এসব ব্যক্ত করিতে সাহসী হইয়াছেন। 

শ্রী্রীগৌরাজদেব ভারতীয় সব্ধতীথ দেবালয় দর্শন করিবাছেন, কিন্ত কুত্রাপি 

যুগল মুর্তি দশন করিয়াছেন,এমন আভাস পাওয়া যাদ্র লা। যুগলমুর্তির 
কেবল গ্োপ্য বিলাস, উহার প্রকাশ নাই। রাধাকৃ্ণ বিশ্গাস অতি 

গোপনীয় লীলা; যোগমায়। বুদ্দা ও সথীগণ ভিন্ন আর কাহারও গোচর হয় 

মাই। বলিতে তাহাও আচ্ছাদিত হইয়াছে রাধারুষণ সখা সখী সবেই পুরুষ 
দেহে এবারে অবতীর্ণ হইয়াছেন। হুতরাং যুগল প্রকাশ করা নিষিদ্ধ। 
এ লীলায় কেবল রায় রামানন্দের নিকট প্রকাশ হইয়াছিলেন। সখী পমাজে 

যুগল প্রকাশ সাজে, কিন্তু যেখানে বহু পুরুষের হাটবাজার সেখানে শ্রীমতীকে 

বাহির করিতে নাই। যুগল লীলা! অন্দর মহলের, বা|ছর মণ্ডপের নয় । বলদেৰ 

নিজদেহ দ্বারা যুগলাগ্বাদন করেন নাই। যৃগলমুর্তি প্রকাশতে। নিষিদ্ধই। এমন কি 

তিলি বলেন, ভক্তই ভগবানের সাক্ষাৎ বিগ্রহ। “ভক্ত তার অধিষ্ঠান।” ভক্তের 
পু্জাই ভগবং পুজা। একদিকে ভক্তের আহার জুটে ন!, তিনি উপবাসী, 

অথচ তুমি ১*২ টাকা ব্যয় করিয়। দেবালয়ে ভোগনৈবেদ) দিয়া শ্রীবিগ্রহ পুজা 

করলে, বন্ধুবান্ধব নিয়। প্রসাদ পাইলে বা উদরপুর্তি করিলে এ কেমন) পাঠক 

মহোদয়গণ গোৌঁড়ামী ত্যাগ করিয়। সত্য গ্রহণ করিবেন আশা করি। 
"ঈকাম মায়িক জগতে হলাঙ্ষিনী শক্তির প্রকাশ কিছুতেই হইবে ন1।'+ 

গাগল মানুষের এই কথাবলম্থনে লিখিত রসিক লালের কবিতাটি তি সারগর্ড 

হুতরাং অবশ্য পাঠ্য । 

“জীবকে অভদাদ ও প্রেমদান--জীবে দয়া” ইহ! যেমন সহজ বুঝিলাম, 
পজাত্মরক্ষা জীবে দয়া" এর হুষ্মতাৎপর্ধা তত বুঝি নাই। বস্ততঃ আত্যোন্নতি 
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না হুইলে, নিজে প্রেমিক না হইলে, পর্কে প্রেমদ্বান করিতে পারে না ইহ 
নিরেট সত্য । রি 

সহজ ভঙ্জন বিষয়ক ছুই এক কথার উল্লেখ নাই। সহজ ভগ্গনকি 

তৎস্বন্ধে বিষদরূপে কিছু লিপিবদ্ধ হয় নাই। শান্ত্রবিধির অতীতাবস্থায় 

পৌছিলে পর যে ভ্গন অর্থাৎ বিশুদ্ধরাগের ভজন, বোধ হয় তাহাই “সহ 
ভজন।” তিনি গৃহীর সহজ ভঙ্গন বিষে একটু আভাম দিয়াছেন, যথা 

্রীশ্রীমহাপ্রভুর আদেশে প্্রীনিত্যানন্দ "সিদ্ধের' পর বিবাহ করিয়া সংমারী 
হইয়া “সহজ ভজন” পৃথিবীতে প্রচার করিয়াছেন ও করিতেছেন "ইহার ণুঢু 

তাৎ্পর্ধ্য সম্যক না বুঝিলেও এ পধ্যন্তত বুঝিলাম যে বাউলীয়ার পরকীয়। 
ধর্মটাকে তিনি অসিদ্ধ করিয়াছেন । পুরুষ নিক্ষাম হইয়া ধর্মপত্ী লইয়া সহজ 
ভজনের অধিকারী হুইবে ইহাই উত্তম। রাধামাধবের এসব গুটোজির 
অনুশীলন দ্বারা প্রতিপন্ন হয় তিনিই যথার্থ বাউল বা খাটি গৃহস্থ ভাবম্য় বৈঝঃব। 

শ্রীভগবানে যাহার বায়ুরোগ হয় তিনিই বাউলবা পাগল। 

"গৌরাঙ্গ অবতারের পর যিনি অন্য মন্ত্র দেন, তিনি মহাপ্রভুকে শীকার 

করেন না৮”-_-পাগলের এ উক্চি মানিতে হয়, কারণ একপক্ষে রাধারুষণ গৌরাঙ্গ 

অভিন্ন এ যুক্তি বলে যে কোন মন্তই যথেষ্ট, পক্ষান্তরে সাক্ষাৎ উপস্থিত দেবতা 
থাকিতে অনুপস্থিত পরোক্ষ দেবতার আহ্রান করিতে গেলে সাক্ষাৎ দেবতাকে 
উপেক্ষা কর] হয় এবৎ ভেদজ্ঞানও হাচিত হয়। আমার যদ্দি এ বিশ্বাম সত্য 

ও দুঢ় হয় যে, এই গোরাঙ্ছই আমার রাধার তবে আবার পৃথকৃভাবে 

রাধাকষণান্বেষণের উদ্দেশ্য কি? কোন কোন গোস্বামীপ্রভু বলেন, আগে 

গৌর মন্ত নিয়া তরপনু যুগলমন্ত্র গ্রহণ করিতে হইবে। এও ভদ্ধন পথের এক 

জটিল সমস্যা। কিন্তু এই উপদ্ধেশেরও সার আছে; গৌরাঙ্গ গুরুরূপ, 

রাধাকৃষ ইঞ্টরূপ। আগে গুরুমন্ত্রে গুরু বশ করিয়। গরু কৃপায় যুগল ভন 

পদ্ধতি হন্দর বটে। “গভাঁল"্র সবই ভাল ইহাতে বিচার নাই। 
ন্বেহের ভাই ভক্ত কেশব রাধামাধন সম্বন্ধে যাহ বলিয়াছেন তাহ। অক্ষরে 

অক্ষরে সত্য এবং হ্প্রষিদ্ধ বৈধব লেখক প্রেমময় বিজয় দাদা বলেন,_"পাগল, 
মানুষ নহেন, দেবতা) তাহার কথা চতুর্ধেদের সার) চরিতানতের শুদ্ধমত 

বদি কেহ ঝুঁকয়া থাকেন, শবে এই পাগলমানুষ। বাস্তবিক শর চৈতন্যলীলার 
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গুঢ় মর পাগলমানুষ তিন্ন কেহ এখনও বুঝিতে পাবেন নাই ৯ যর্থি কেহ 

পারিয়। থাকেন, তবে এই পাগল মানুষের কৃপায় ।”--আমিও অবিকল এইরূপ 
ধারণার বশবর্তী হইয়াছি। "পাগণ রাধামাধব" গ্রন্থের ভূমিকা গড়িতেই চিত্ে 
প্রেমানন্দের তর উদ্বেণিত হুয়। রসিকের' লিখিত এই অশ্রময়ী ভূষিকা 
জীব কগ্যাণ কলে শ্রপত্রিকাতে পৃথকভাবে অঙ্কিত হওয়।র প্রয়োজন দৃ্চ'হয় 
এবং এই অনুজ্য গ্রন্থের বহুল প্রচার হিতকর দাড়াইবে। আমার কলুষিত 

জাবন ধন্য করিতে এই শ্রীগ্রন্থের যথাদস্তবে বিশদ আলোচন। করিলাম । 

প্রেমফুলের অভাব; যত অঞ্জান|পরাধ আমার গেোরাচাদের রাঙগাপদে ঢািয়া 

দগাম। 

হায় হায়! ওদিকে যে সর্বনাশ! ঘাহার মহিমাপ্তণ গাহিয়] শেষ পাই 

না, তৃপ্তি হয় না, আজ তিনি কোথায় এম্বৃতি কি ভীষণ! আমার বড় মাধের 

প্রীতিচিহ্ন এই সমালোচনা ধহাকে উপহাবু দিব ঝ্।( 1তাঁন আমাদের অবুগ 

নৈরাশ্)র শ্রবাহে ভামাহয়াছেন । সাধ পু হহলনা! প্রাণের প্রিয়তম দাদ। 

রাধামাধৰ আর এ সআমাণ্য উপহার এতীক্ষ। কারলেন না। আমি হতভাগ্য 
তাহাকে আনেক বিষোপহার [দয়াছি, আনে করিয়|ছলাম এবার একবিন্ু 

অনৃত্ণানে পুর্বা।নের আয়াশ্চও কারব। তাহ। ভাগ্যে ঘটালনা। রাধামাধবেরন 
জন রাধামাধব প্রেমঞ্থা বলিকের কঠে খুইয়। মায়িক সম্বন্ধ ত্যাগ কারয়াছেন। 

আমার গৌরাঙ্গ আনা পুতুল নাচাইয়। অচিরে পুতুল ঢাকিলেন। আমর 
ফ্যাল ফ্যাল করিয়) চাহিয়া কাঁদ। ১১ই পৌষ (১৩২২ বাং) আমাদের 
প|গল মানুষ বৈষব-কুঞজ-প্রধীপ নিভিযাছেন। কেবগ অআধার--আধার। 

চিত্তে আবধারের শ্রগেপ লাগিয়া আছে। এই মেখ প্রলেপ এক এববার 

বিদ্যুৎ বডে র্জিত দেখিতেছি। পাগল অই যে নিত্যধাম হইতে হাত পাতিয়া 

চাহিয়া আছেন। বাধামাধব যেন কি কহিতে চায়, কহেনা। জাগ্রত ত্বপ্রের 
মত রাধামাধব আমায় বেড়িয়। আছে। তাই বিরহ মধুর তাব আমাকে কয়েক 

দিন অবধি ভাবাপিত করিতেছে। পাগলের কথা মনে. উঠিতে নয়ন ছুটি 

গলিতে ধাকে, কঠ গর্ধগদ হয়। রাধামাধবকে কভু আমি চণ্ম চক্ষে দেখি 
নাই, অথচ তাহার একটা ফটো যেন চিন্তে লাগিয়াছে। তাহার সঙ্গে আমার 

মসযুদ্ধ কম হয় লাই, তবু সহজ শ্রীতি। দেহ রাখিবার পূর্ষে পাগল মহাত্মা 
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আমাকে ন্সেহবশে ডাকিয়াছিলেদ। আমারই ছুর্দেষ? বুসিঝ সঙ্গে পরিচয়ের 

পূর্কো ইনি এ অধমতে প্র দিতেন, কিন্তু অন্ধ অধম মুডে ঠাহার লিলির ম্ 

না! বুঝি এমন অনুলা নিধির উপেক্ষা করিয়াছি। ইহ অহঙ্কার বৃক্ষের 

বিষফল। রদিক জভরী প্রথম রসের মানিক ধরিয়া ফেলিলেন যতন করিলেন, 

সেবা করিলেন। আমাদের এই পাগলের নাধ জ্রীমদ্রাধামাধবদাস, নিবাস 
মালকর, বর্ধমান। ইনি এক শিশুপুত্র ও অনুরূপা ভার্ধ)। রাখিয়া এবং শীমান 

র্িকের হস্তে ন্যস্ত করিয়া নিত্যলীলায় প্রবেশ করিয়াছেন। আজ ভাবিতেছি 

আমার ভ্রাভূজীবন দীনাগ্রয় দয়াময় বযৈধব জীমান্ বসিকল।ল রাধামাধষ বিরহে 

কত না দগ্ধ হইতেছেন এবং পাগলের স্ত্রীপুজ্রের ভরপপোধণোপায় চিন্তনে কত 
না ব্যস্ত আছেন। শ্রীর্চৈতন্য চরিতামৃতের ভাষযাবরপ ব্বাধামাধববৈষব 

মমাজের সহানুভূতি না পাইয়া! অভিমানে যেন শ্বধাযে চলিয়। গেলেন। তিনি 
কত না ছঃখের জাল। বুকে করিয়া কাদিতে কাদিতে এদেশ ছাড়িলেন। আরা 

না চিনিয়। রত্বহারা হইয়া অনুতাপ করি। শয়ামধ বৈষ্ব তিনি পরের জন্য 

অশ্রুদান করিলেন, প্রতিধান পাইপেন না। দ্াদাগো, অবুঝ আমাদের বুঝ 
ন! দিয়াই অস্তরধণন করিলে । ব্ন্াহউকৃ, অই যে তোমার প্রদারিত শীহণ্ত--.. 
/এই লও, আমার সাধের প্রীতি উপহার। 

শ্রীচৈতন্য চরিতান্বত ও কৃষদাস কবিরাজ । 
_ (লেখক জীযুক্ত বিপিন বিহারী দরকার তক্তিরত্ব।) 

(পুর্ব প্রকাশিতের পর) 

৬০৩ পাহারা উট €ি ভি রাজারা? 

.. বর্তমান সঙ্র আমরা কোনও পুস্তক লিখধিলে পূর্বাস্তা (পুস্তকের উপর 

দোষারোপ করিয়া, প্রথমত মুখবন্ধ শ্বরাগ এক হুদীর্ঘ "গৌর চত্রিকা' পাল! 

 গ্াহিয়া খাকি। কিন্ত টরিতামৃত গ্রন্থ রত -সবরূপ হইলেন, গ্রস্থকর্তা প্রতি পৃষ্ঠার 
: পৃষ্টার়ই নান্াামপী হৃত্ড বৃদ্দাবনদাসের প্রশংস! কদিন নিছের বৈরধোচিড 

৩ 



১৭৮, 7, ভক্তি । [১৫শ বর্ষ ৮ম, সংখ্যা! 

দৈন্ঠতায় পরিচয় দিয়াছেন। এই গ্রন্থে তিনি গ্রতীর পাণ্ডিত্য, অনুমর্ধিৎসার 

চরম দৃষ্টান্ত, দাশানক তত্বের টাল মীমাংম! রস-তন্বের সুগভীর আলোচনা 

গ্রেমের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা যেদ্রপঞ্ধাবে করিয়াছেন, তাহাকে 'াহাকে দ্বতঃই 

প্রশংসা না করিহা থাকিতে গারা যায় না। .. 
অস্ত্যভাগে মহাএ্রভুর প্রেম*ধিহবলতা কি নুন্দর ভবে আকিয়াছেন দেখুন, 

তিনি মহাপ্রভুর তিরোধান বর্ণন। করেন নাই, কেননা এই তিরোধান ব্যাপার 
বণনা করিতে তাহার প্রাণ ফাটিয়া যাইবে, তাই ভক্ত কবি ভক্তের দেবতার 

ডিরোধানটা গোপন করিয়াছেন। কিন্তু তিনি অস্ত খণ্ডে যেমন মহাপ্রভুর 
তক্তি :বিহ্বলত। ক্রিমঃবিকাশ ভাবে দেখাইয়| গিয়[ছেন,--তাহার ক্রম বৃদ্ধি 
জনিত দেহ তাঙ্ষল্যের ঘ্ারাই গরিণামের ভাবী আশঙ্কা! জ্ঞাপন করিয়াছেন। 

. অস্তাগীলায় মহাপ্রভুর দিব্যোম্মাদ ও বিরহোম্মাদ সাদ্ধ্যাকাশের ডুবন্ত 
তারকা গুবকের ভ্তার মিশিয়। গিয়াছিল। জাগরণ শ্বপ্নে, জ্ঞান ভ্রাস্তিতে দেই 

চৈভন্ত আব্মবিষ্মৃতিতে তখন মিশিয়। গিয়াছে। এই ভাব বিহ্বলতার ক্রম 
বিকাশ করিরাজ, ঠাকুর অন্্যথণ্ডে আকিয়াছেন! তুলিতে আ্ীকিতে পারিলে 

এখানে ঞকটী উজ্জল চিত্র প্রকাশের ল্ুযোগ ছিল | . | 

জচৈতগ্ক মহাপ্রভু কখনও বিরহে আরারাত্রি জগন্াথ দ্বেবের মন্দিরের, 

মধ্যে গভ্ভীীরার পাষাণের উপর মাথাঘধণ করিয়া রক্তাক্ত দেহে অচৈভন্ত হইয়। 

পড়িয়াছেন। | 
দেহে প্রাণ আছে কিনা বুঝ! যাইত না। সব ভক্তগণ ব্যাকুল. হইয়া 

“তুলাখানি দিল নারিকা.মাঝে। শবে সে বুঝিল সোয়া আছে ।”» | কখনও 

তিনি যমুল! ভ্রমে সমুঙ্জে ঝম্প দিয়াছেন | সমুদ্র সালল হইতে তিন দিন পরে 

তীঙ্ার শিথিল অস্থি বিশিষ্ট প্রেমের "শেষ দশায় আকৃতিটা উচ্ঠাইয়া ভক্তগণ 
কর্ণে হরিনাম শুনাইয়া চৈতন্য সম্পাদন করিতেছেন । কখনও প্রভু গয়দেৰ 

গান শুনিয়! উন্নতবং ছুটিয়াছেন। গায়িক| রমণীর পদ ধরিয়া আকুল হইয়া 

কাদিতেছেন। ভ্্রীপুরুষতেদ তন বিলুপ্ত : হইয়াছে। .'ব্রাত্রিকালে -বহুবিধ 

লোক: তখন. তাহাকে পাছার! দিতে হুইত| নতুবা ঈষৎ তন্ত্রাফেশে। পাগলের 

ন্যায় জঙ্গলে ছুটির অজা!ন 'হইয়। রহিয়াছেন।. গরীর বিশীর্ণ, অস্থি্টন্্ম যার । 

জাগরপ "ও ন্বপ্ এরই রূপ । এই সময়ে ভাবাবেগের প্রধল অনুরাগ গেছ 



গৈ ১৩২৩1] শ্রীচৈতন্যচরিতাস্থৃতও কৃষ্ণদাসকবিরাজ। ১৭৯ 
সৃতি পর্যন্ত বিস্মৃত হইয়া ছিল্লে। এরূপ আত্মধিম্মত' প্রেম জগতে দেখা যায় 
না। “বন দেখি ভ্রম করে এই বুদ্দবনাঃ 

তমালের ক্ষ এক সন্মুখে দেখিয়া | 

কুষ্ণ বলি ধেয়ে গিয়ে ধরে গড়াইয়া | 

চঠক পল্লী দেখি খোবদণ ভ্রমে। 

বেগে চলে আর্তনাদ করিয়া ক্রন্দনে ॥ 

দীনেশ বাবু লিখিক়াছেন "এই. বিরহ, কবি কলান] নহে । আয়ৎ আস্থাদ 

'যাগ্না ও আশ্বাদিত হইয়াছে। . খ্রেষের আশ্চধ্য স্ৰ, ততিতে শ্রীগৌরের দেছ 

কদন্ব প্রা হইয়াছে। সমুদ্ধ ঢেউ যমুন! লহরী, চটক পর্বত গোবন্ধণ ও পৃথিবী 

কঞ্চময় হইয়|ছে।" প্রন্ফ,ট কদন্ব পুপ্পের ন্যায় প্রেম-রোমাধিত দেহ, শিশর- 

কুল শত্দলের ন্যান্ব গ্রেমাশ্র পূর্ণ চন্ক, বাততাড়িত লতার ন্যায় তাহার পেহ 

লঙার আ'ছাড়ি বিছাড়ি পাঁধাণের ন্যায় শ্বাস ুদ্ধঅচল দেহ_-আীচৈতন্য দেবের 

এই ছবি থানি কষ্ধদান কবিরাজ মহাশয় অন্ত খণ্ড কিরূপ অ]কিয়াছেন, 

স্থানাভাবে পাঠককে আর বেশ দেখাইতে পারিলাম না। ছুঃখ রহিল | কেবল 

/স্তলীগার নহে | আদিও মধ্য লীলার যে সে স্থানে ৃদ্দাধন দাস ঠাকুর ভাল 

করিয়া মহাপ্রভুর লীলা কাহিনশ লিখেন নাই, কবিরাজ ঠাকুর সেই সকল স্থানে 

বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন।' দিথিজযী পরাজয় ও রায় রামানন্দ মিলন প্রসঙ্গে 

বিচার ব্ণনায় চরিতামূতে পর্ডিতের ও রস গ্রাহিত্যের চরম নৈপৃণ্য প্রদর্শন 

করিয়ছেন। সময় আসে যখন আরাধ্য ও আরাধক এক হইয়া যায়। কবিরাঙ্প 

প্রেমধন্্বী ও আরাধ্য আরাধকের মন্গন্ধে যে সুন্দর ব্যাধ্যা করিয়াছেন, 

তাহা জগতের শেষ প্রারথনীক় বন্ত, কবিত্বের হিমাবে কাব্য জগতে ও অতুপনীয়। 
কাম প্রেম দৌহাকার বিভিন্ন লক্ষণ। 

লৌহ আর হেম যৈছে স্বরূপ বিলাকষণ। 

আত্মে্িয় শ্রীতি ইচ্ছা? তারে বলি কাম। 

"কুষ্ণেন্রিয়, গ্রীতি ইচ্ছা তার-প্রেষ নাম ॥+? 

কামের তাতপধ্য নিজ সম্ভোগ কেখল। 

: কু্,সৃধ তাৎপর্য প্রেমেতে প্রব 4777. 



১৮৬ ভক্তি । [ ১৫শ বধ--৮ম। সংখাা। 

লোক ধণ্থ দেহ ধর্ম বেদ ধর্ম কর্থী। 
লজ] ধৈধ্য দেহ হখ আত্ম হুখ মন্ত্র 

সর্ব ত্যাগ ক্র করে ক্ণেম ভজন । 

ক সুখ হেতু করে প্রেম সেবন॥ 
ইছাকে কহিয়ে কৃষে দৃঢ় অনুরাগ। 
শ্বচ্ছ ধৌত বস্ত্রে যেন নাহি কোন দাগ ॥ 

অতএব কাম প্রেম বত অস্তর। 

কাম অন্ধতম, প্রেম নিম্মল ভাস্কর ॥ 
শ্রীচৈতলা মহাপ্রভুর বৃন্দাবন দর্শণ বর্ণনায় বৃদ্ধ কবি তরুণ কৰিব ন্যায় 

্ষর্তি দেখাইঘ়াছেল। তাহার পাঁরণত ইতিহাসের খচ্ছ ছায়ায় সেই দৃশ্যটা 
অতি দুন্দর তাবে প্রতিবিপ্বিত হুইয়াছে। প্রেমের দেবতার পদার্পণে খ্ষভাব 
হুণার বৃন্দাবন দেখোদযানের ম্যায় হুন্দর হইয়া উঠিল । 

“পণ্ড দেখি বৃন্দাধনের বৃক্ষলত। গণ। 

অনুর, পুলক, মধু, অশ্রু বরিষণ ॥ 

কুল ফল ভরি ডাল পড়ে প্রভু পায়। 

বধু দেখি বন্ধু ধেনভেট লইয়া যায় &” 

“গ্রতি কচ লতা প্রভু করে আঙ্সিমন। 
পুষ্পা্দি ধ্যানে করেন কুষে। সমর্পণ ।” 

ওধন প্রেমের উন্মত্ত আবেশে ততকালে তাহার বিরুদ্ধ আবেগের অশ্রবিদু 

তরু কুল পল্পবের শিশির বিন্দুর সহিত মিলিয় গেল। কঠের ব্যাকুল রাধা 

শ্যাম ধ্বনি বিহ্গকুল আকাশে প্রতিধ্বমিত কারল। প্রেমের মহাকর্ষণে আঙ 

বৃন্দাধনের পণ্ড পঙ্গী পধ্যত্ত আনন্দে নাচিয়া উঠিল। এই সার্বজনীন প্রেম 

উদ্বোধন করাইয়। শ্রীচৈতন্যদের জগতে দেখাইলেন যে, প্রত্যেক পদার্থের ভিতর 

সেই বিশ্বগ্রেমের প্রেমকিক! নিছিত রহিয়াছে। 
তাই" শুক শারিক। প্রভুর হাতে উড়ে পড়ে।, 

প্রভৃকে শুনার কৃষ্ণের গুণ কথা পাড়ে ॥" 

যদি তুলিতে ঝকিতে গারিগম, তবে প্রথালে একটী উজ্জল চিত্র অস্থিত 

ফরিতাম। ভাবার চূর্বাতা বপন; আর গিদ্িয়া দেখাইতে পারিলাম ন।। 



চেত্র, ১৩২৩।] আীচৈতমাচরিতাযুতও কৃষ্ণদাসকবিরাঁজ। ১৮১ 

টরিতামুত পরিপক লেখনইর রচনা সন্দেহ নাই। কিন্ত কোনও কোনও 

সমালোচক তাহার ভাষার উপর একটু কটাক্ষ পাত বরিরাছেদ। কবিরা 
ঠাকুর সংস্কৃত ও বাছলার় সুদক্ষ ধাকিলেও বহুদিন বৃন্দাবছে অবস্থান হেতু 

ব্রজের কোমল ভাষা বাঙ্গল! ভাষার সঙ্গে মিলিয়া পিক়াছিল। তাই তাহার 

এনে স্থানে স্থানে ব্রজ বুলির সম্িবেশ দেখ! বায়। আব্বও এক কারণ হইতে 

পারে, বৃন্দাবন প্রবামীগণ যেমন ব্রজের ধ্বনি, ব্রদ্ের ফল, পুষ্প প্রভৃতিকে 

পবিত্র মনে করিতেন, তেমনি গ্ভাষাটাকেও পবিত্র বলিয়। জ্ঞান করিতেন। 

এই জন্যই ব্রজ ভাষা পবিত্রতর জ্ঞান করিয়া কৰিরা ঠাকুর ব্যবহার 

করিয়াছেন। ৮৫ বৎসর বয়সে ১৫৮২ থষ্টাব্খে এই পুস্বক রচন। করিয়। 

কবিরাজ ঠাকুর লিখিয়াছেন-- 

“আমি লিখি ইহা করি মিধা। অনুমানি। 

আমার শরীর কাট পুতলী জমান। 

বৃদ্ধ জরাত্র আমি অন্ধ বধির। 

হস্ত হালে মন তধী নহে আর স্থির॥ 

নানাঁরোগ গ্রস্ত ,চদিতে বলিতে নারি। 

পঞ্চ রোগে ব্যাকুল দিন রাত্রি মরি॥ 

কৃত্তিবা, কাশীরামদাস প্রভৃতি কবিগণ তাহাদের পুস্তক তবসিভু পার 

হইবার একমাত্র ভেল। বলিয়া! বর্ণনা করিয়া আত্ম প্রশংসার চরম দৃষ্টান্ত 
: দেখাইয়। গিয়াছেন। যথা-_ 

| “মহাভারতের কথা অমৃত সমান। 

কাশীররামদাম কছে শুন পৃণ্যবান &” ্ 

ইত্যাদি পাঠে অন্ধ্যন্ত বাঙ্গালী পাঠক ! বৈষৰাগ্রগণ্য কঙ্দাস কবিরাঞ্জের 

ভনিতায়--বিনয়ের কি চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিও হইয়াছে দেখুন।_ 

চৈতন্য চরিতামৃত যেই জনে শুনে। 

তাহার চরণ ধুঞা করো মুই গানে ॥ 

ঠাকুর কফুদাস বৈধাব ধর্ম বুঝিনা ছিলেন জীবনে অনুষ্ঠান করিয়। গিা- 

ছিলেন, সংসারের নানাতিধ বাঁধা বিপত্তি অগ্লান বদনে সহ করিয়। যে দৃঢ় 

 চন্িত্রের বিকাশ দেখাইয়াছেন_-ডাহার শেষ ফল এই যে চক্িতামও রাবির 



১৮২ ভক্তি | : 1 ৯৫শ বধ, ৮৯, লংখ্যা। 

গিয়াছেন তাহা তবধামের অমৃত বলিয়া এখনও গনেকে গ্রহণ কর্েন'। সাজে 

হারাধল দত্ত তক্তি নিধি মহাশয় লিখিয়াছেন “যে দিন এই পুস্তক পাঠ 'না: হয়, 

সেই দিন বিফল *. আমি বলি, 'ষে দিন'এই সির পাঠ না করি সেইম্দিন 
অনাধারই: বিফলে যায়।' | নট 

এই গ্রন্থ সমাধাস'গর কবিরাজের ধনের ৪ ব্রত সাধিত হইয়াছিল । 

এখন নিশ্চম্ত মনে: দেহ. রাখিতে প্রচ্থত ছিলেন। বুন্দবনের গোত্বামীগণ 

কতৃক অনুমেদিত হইলে এই গ্রন্থ শ্রীনিবাস নরোত্তম ঠাকুর ও শ্যামানপ্দের 

দ্বারা--গোৌড়ে প্রেরিত হইল। গথে: খন বিষুপুরের রাজা বীর হান্সিরের, 

নিযুক্ত, দন্যগণ এই' মহামুল্য গ্রন্থ অমূল্য মণি মাণিক্য গাইবার আশা 

অগহরণ করে। ০০০ | 

সহস| বন বিষণপুর হইতে লোক বাইয়া বৃদ্দাথনে এই সংবাদ প্রেরণ 
করিলেন। যে কবিরাজ দুঃখের দাষদাহে কোনও দিন ব্যথেত্ক হন নাই,--. 

আজ তাহার জীবনের শ্রেষ্ট ব্রত সহাপ্রতূর সেবায় উৎসর্গ মহা! পরিশ্রমের 

ফল অপহৃত হইয়াছে নিয়া, তিনি আর জীবন বহন করিতে সমথ হইলেন ন|। 

“রঘুদাথ, কবিরাজ গুনিলা ছুঃজনে |: 

আছাড় খাইয়া কাদে লোটাইয়া ভূমে। 
বৃদ্ধকালে কবিরাজ না পাকে উঠিতে। 

“ অন্তদ্ধীন' করিলেন চুঃখের সহিতে (প্রেম বিলাম।) 

এই উপলক্ষে পণ্ডিত কেদার নাখ দত ভজিধিনোধ মহাশয় লিখিয়!ছেন 

"কবিরাজের অস্তদ্ধীনের ব্থা প্খি উচিত নহে। এবং আমাদের তাহ! লিখিতে 

নাই। লিখিলে বুক ফাটিয়া যায় ।” | 

কবিরাজ উপযুক্ত বয়সেই, দেহ, বাধিয়া নিয়াছেন।- কত চরিতামৃতের 

তাবী যশের বিষয় যা্দ তিনি জানিয়া যাইতে পারিতেন, তবে আমাদের কোনও 

দুঃখ হইত লা। পরিশেষে দেশ বিখ্যাত গণ্ডি বিশ্বনাথ চক্রুবস্তাঁ এই 

পুস্তকের সংস্কৃত টিপ্ননী প্রণয়ন করেন। বৈষব সমাজে এখন৪ এই গ্রন্থ 

বীতিম্ত পৃজিত হইয়া আসিতেছে । এতড়িন তিনি গোবিন্দ লীলামত কষ” 

* লব্য-ভারত-ভাঁদ্র ১৩৯০) ২৬২ পৃ. 



দৈত্র। ২০৩ ।] :. কর্তা হজাঁকে, বৈষঃব বলিয়। ভ্রম |. ১৮৩ 

কর্ণামৃতের টীপ্লনী, অদ্বৈত স্থৃত্র 'করচ। ন্বরূপ বর্ণন, রুল ভক্তি লহ্রী প্রভৃতি 

আরও অনেক গ্রন্থ গ্রণয়ন করেন | তন্মধ্যে তাহার অসাধারণ পা্ডত্য . কৃ" 

কর্ণ।মুতের টাকায়? ও কবিত্ব শক্তিএ পরিচয় 'গ্রোবিদ্বলীলা মুতে” যথেষ্ঠ প্রকাশ 

পাইয়াছে। কবিরাজ গোত্ামী ১৫৮হ খ্বঃ তিরোহিত হন । অলমিতি 

০০০ 

কর্ত। ভজ সমগ্রাদায়কে বৈষব সম্প্রদায় 
বলিয়। ভ্ম। 

(লেখক ।--পণ্ডিত শীযুক্ত রাধাকান্ত গোমা্ি।). 
(পুক্যানুবৃত্তি 1) 

ক... 
সপ) উী ভী পাসপ্প 

আউলে টাদ্দ মহাপ্রভু” সম্বন্ধে উহািগের মধ্যে যেরূপ ব্বিরণ 
প্রচলিত আছে, তাহা এই )-শ্ঃকুষ্টতন্যদেব অন্তলীলার শেষভাগে টোটা 
,গোপীনাথের মন্দিরে অএরকট হন, পরে অলক্ষ্যে সন্যাসীর বেশে আনোরপুর 
পরগণার খেল ছবলী নামক "নে আসিয়া প্রচ্ছরনভাবে কিছুদিন কাল যাপন 

করেন।. অনস্তর তথা হইতে উল গ্রামে মহাদেব বারুইয়ের পা পানের বরজে এক 

পরম হুন্দর বাগক, মর্ভিতে দেখা দেন। বারুইয়ের কোন সন্তান ্ততি না 

থাকায় এই: অজ্ঞাত কুলশীল বালকটাকে গাইয়া গরম অহলাদিত হন এবং 
উহাকে পুত্র নিব্বিশেষে ছ্বাদশ বংসর কাল প্রতিণালন করেন। মহাদেব 

যখাকালে এই বকের বিবাহের আয়ে!জন করিতেছে জানিতে পারিয়া, আউলে 

টাদ্দ ছল ক্রমে বাক্রইয়ের ? গৃহত্যাগ করেন। পরে এক গন্ধবণিকের গৃহে দেড় 

বৎসর কাল অবস্থিতি করিয়া দেশ ভ্রমণে বহির্গীত হন । নানাদেশ ভ্রমণ করিয়া 

ফেজড়া নামক গ্রা্ধে আমিয়া ফকিরের বেশে দেখা দেন। ইনি শির 

প্রস্তাবে অন্ধের নয়ন, অপুত্রকের পুন্ত, দরিদ্রের ধন মৃতের ীবন দান ইত্যাদি 

অনেক প্রকার অলৌকিক কার্য দেপাইয়া স্বীয় মতাবলন্ী লোকদিগকে 

বিমোহিত করিয়া ছিবেন এবং তৎকালীন বছর লোককে আঁপনার মতে 



১৮৪ ভক্তি। ১ ১৫শ ৮ম সংত্যা। 

আনিয়াছিলেন | ইঞার ২২জন প্রধান শি? ছ্লি ই শিবযগণের; মধো 

রামশরণ পাল তীহানু প্রি্শিষ্য ছিল। ইনিই কর্তাতজাদিগের “কর্তা আউলে 
চাদ মহাপ্রভু ।” ইত্যাদি এইরূপ ৰা প্রচার করিয়া ইহারা নিরক্ষর কমলশ্রদধ 
ব্যক্তিগণের মধ্যে ভ্রার্তি উৎপাদন করিধা থাকেন। 

এই ভ্রান্তি দূরীকরণ কর্তব্য জ্ঞানে প্রথমে, আউলে টাদ যে শচীনন্দন 
মহাপ্রভু নহেন এবং তিনি অগ্রকট অবস্থার পর ফকিরের বেশে খোল! ছুব্লী 

গ্রামে প্রচ্ছন্ন তাবে বাস ফরেন নাই এবং পরে প্রকাশ পাইয়। কর্তাভজা মত 
প্রচার করেন নাই। তাহা আমর! ইতিহাসাদি হইতে দেখাইব। 

আউলিয়া চাদ যখন কর্তাভজ। সম্প্রদায়ের প্রবর্তক, আর তীহার প্রি শিষ্য 

রামশরণ পালের সময় যখন এই মতের প্রচার আরত্ত, তখন ইহার এঁতিহাসিক 

কাল কিবিদধিক একশত বংসর। কিন্তু শ্রীমন্মমহা প্রভুর অপ্রকটের কাল 

চারিশত বতম্র। সে কারণ কোনব্যক্তিই বিশ্বাস করিতে পাবেন নাযে 

মহাপ্রভু একশত বৎসর পুর্বে পুনরায় টোটা গোপীনাখের মন্দির হইতে 
আসিয়া ঘোলা ছুবলী গ্রামে উপস্থিত হন এবং "আউলিয়া টা” নামে প্রকাশিত 

হইয়! সম্পূর্ণ বৈষ্ণব শাস্ত্র বিরুদ্ধ কর্তীভজ।দিগের মত প্রচার করেন। 
বিশ্বকোষে হর্তাভজ। অন্প্রদায়ের বিবরণ মধ্যে লিখিত আছে যে, আউলে, 

চাদ ১৭১* শকে বোয়ালে নামক গ্রামে মানবলীল! সংবরণ করেন। এক্ষণে 

শক ১৮৩৪। তাহা হইলে বেশ বুঝা! গেল যে, বিশ্বকোষ প্রণেত। প্রাচ্যবিদ্যা- 
মহানব মহাশয়ের মতে আউলে চা) ১২৪ বৎসর হইল অস্তহিত হইয়াছেন। 

আউনিয়া চাদ সত্যনাথ। এই সত্যনাথ আধার কে দ্বিবরণ নিম্বে 
লিধিতেছি। 

সে প্রায় দেড় শত্ত বদর হইতে চলিল, বর্ধমানের জাল প্রতাপ চাদের 

মকদমায় নিষ্পত্তি হয়, ইহার কয়েক বৎসর পরে এই আউলিয়া টাঞ্জের মও 

প্রকাশিত হইতে দেখা যায়। 

আগ প্রতাপ চাদ সত্যনাথ নাম খারণ ফরেন। সত্যনাধই 'আউনিয় চে শা 

কর্তাতঙ। সং্রদ্দায়ের প্রবর্তক । | 

. ক্রমশঃ । 



(ভক্তি, পঞ্চদশবর্ঘ ৯ম সংখ্যা, বৈশাখ মাঁজ, ১৩২৪। 

মাল! ও তিলক। 

ভুবন-পাবন বৈষ্ণব্গণ মাল! ও তিলক ধারণের বিশেষ পক্ষপাতী কিন্ত 
মাঁজকাল শিক্ষার দৌষেই হউক অথবা অন] যে কোন কারণেই হউক, মাল 

ঠিকেরু উপর কেহ কেহ বিশেষ কটাক্ষ করিয়া থাকেন, অবশ্য আমর] একথ। 

স্বীকার করি যে, অনেক ভণ্ড, ছুরাচারী ব্যক্তি মাল! তিক ধারণ 

করিয়া বৈষবের বেশ গ্রহণ পুর্ব অনেক গাহত কাধ্য করিতেছে। কিন্তু তাহা 

বিয়া মাঁল। তিপকধারী ব্যক্তি মান্রকেই দোষী বলি কি প্রকারে? 

নিষ্টাধান ব্রাঙ্গণবংশে জন্মগ্রহণ করিগ্া যদি কেহ সঙ্গদোষে কদাচাবী হয় 

তাহ! হইলে কি আমরা ব্রাহ্মণ মান্রকেই দোষী করিতে পারি ? তুমিও যন 

আমিও মানুষ, আর রাম, শ্যাম) যছুও মানুষ কিন্তু ইহার মধ্যে যদি কেছ 

একজন চোর বা বদৃমাইম হয় তাহ! হইলে কি আমরা স্গেই দোষী হইব? 

বৈধণবের বেশ ধারণ করিয়া যদ্দি কোনও অপরিনামদরশাঁ অনধ্যত-চিত্ত ব্যক্তি 
কোনও রূপ দৃক্বম্্ করে তাহ! বলিয়া মাল। ভিলকধারী বৈষ্ণব মাত্রকেই আমর! 

উপেক্ষার চক্ষে দেখিতে পারিন।, বা তাহ! দেখা! উচিতও নয়। 

প্রকৃত যাহারা বৈষ্ৰ, প্রকৃত ধাহারা ভক্ত, গ্রকৃত যাহারা সাধক আর 

ভগবছৃপাসনা দ্বারা বাহার জীবন ধন্য করিতে যথাথই প্রপকামী তাহার! বৃর্িয়াছেন 
যে, মালা তিলকধারী শত সচত্র ব্যক্তির নধ্যে হ৪ জন ও ধর্মী থাকিলেও 

ইহাতে ঘবণার কিছু নাই অধিকস্ত ইহা শ্রীগবানের মেবকত্বের চিহম্বরূপ বলিয়] 

বিশেষ সম্মানের সহিত বৈষ্ণব্গণ গ্রহণ করিব খাকঝেন। কোনও বড় লোকেরু 

বাড়ীতে দাস করিতে হইলে তাহার প্রদত্ত চিহ্ন ধারণ কর! যেমন অবশ্য 

কর্তৃব্য এবং তাহা যেমন দ্বণার্ধ নয় ইহাও অদ্রেপ। 

সাধারণতঃ দেখ! যায় তুমি আমি হয়তো আদালতে প্রবেশ করিয়া হাকিমের 

নিকট গমন করিতে ইতস্তত করিব হয়তে। গারিবই ন। কিন্তু একট! চাপরাশ 

মইয়া হয়তো তোমার গামার অপেক্ষা অতি নীচ জাতি ও অল্প শিক্ষিত একজন 
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সামান্ত ব্যক্তি অনায়াসে হাকিমের নিকট গমলাগনষন করিবে। সে যেমনগ্রভুর 

প্রদত চাপরাশের বলে নিঃসঙ্কোচে আগন প্রভুর নিকট যায় বৈষ্ণবগণথও মাল! 

তিলককে প্রতুর নিকট যাইবার এবং তাহার নিজজন বলিয়া পরিচয় দিধার 

একটা গ্রধান চাপরাশ বলিয়। মনে করেন । তবে দেশ কাল পাত্র ও সম্প্রদায় 

তেদে ইহা ভিন্ন ভিন্ন রকমের হইতে পারে, এইমাত্র প্রণ্ডে, কিন্ত কোমনা 
কোন চিহ্ন ধারণ করা একান্ত প্রয়োজন বলিয়াই মনে হয়। 

বাহার দাসত্ব খ্বীকার করিলাম তাহার প্রদত্ত চিহ্ন ধারণে যদি সম্কুচিত হই 

ভাহ। হইলে যে প্রভুর অপমাননা করা হয় তাহ! অনেকে বুঝেন না, তাই 

হর্তমান সময় কেন জানিনা কেহ কেহ বৈষ্ব্দিগের মাল। তিলক দেখিয়া 

নাপিকা কর্ন করিয়া থাকেন। এবং এই মালা তিলক ধারী বৈষ্ণব ধন্মুকে 

অসত্য-জনোচিত-ধন্ম বলিয়া ব্যখ। করিয়৷ আপন আপন বিদযা-বুদ্ধির প্রথরঙার 

পরিচয় প্রদান করিয়া! থাকেন। এই মালা তিলক ধারণ সম্বন্ধে শান্দে ভূরি ভূরি 

প্রয়াণ আছে আমর বতমানপ্রবন্ধে কেবল মাত্র তাহার ২।৪টা দেখাহয়। 

আমারের বক্তব্য শেষ করিব। তিলক ধারপ সম্বন্ধে শান্স বলেন ১৮ 

যজ্ঞো দ।নং তপো হোম: শ্বাধ্যামঃ পিতৃত্মূ। 

ব্র্থং ভবতি তত সর্বমূদপুণ্ডৎ ধিন। কৃতম্। 
অর্থাৎ উদ্দপৃ্ড, ধারণ ন1 কারিয়া * যজ্। দান, তপঃ হোম, বেদাধায়ণ, 

পিতৃতগনাদি যে কোন কার্ধয ধর্মার্থে করা হয়, তৎ সমুদ্ধায়ই ব্যর্থ হইয়া থাকে। 

গদ্মপুরীণে পর্ম ভক্ত নারদষি এক স্থানে বপিয়াছেন যে, যাহার কগাঙ্গে 

উ্ধপুণ্ড, নাই তাহাকে দর্শন করিবে না, কারণ উবপুণ্ড ধারণ বিহীন ললাট 
শশানলম পরিত্যাজ্য! যখ।-- | 

যচ্ছরীরৎ মনুষা পা মূর্ঘপুণ্, বিনা কৃতমৃ। 
দ্রষ্টব্যৎ নৈব তৎ তাবং শৃশানসৃশং ভবে ॥ 

আহার, স্কন্দ পুরাণে কাত্তিক-গ্রসঙ্গে লিখিত আ্বাছে )-- 

উদ্ধ পুণ্ডে। মু গুভ্রো৷ লঙ্গাটে ধস্য ৃশ্যত্ে £ 

চগ্ডালোহ পি ধিশদ্ধাস্া যাতি বঙ্গীসনাতনমূ ॥ 
পপ পপ ০ পপ শা পিপীলিকা 

858 িিনিরার 
*নামিকর অগ্রভাগ হইতে কপাল পর্যন্ত উদ্ধতাবে যেতিলক তাহাকে 

সউদী পু, বলে) | 
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অর্থাং ধাহার কপালে মৃন্ময় খেত উদ্ধপূণ্, দৃষ্টি গোচর হয় তিনি চণ্ডাল 

হইলেও পবিত্র এবং সনাতন ব্র্ধলাভে সমর্থ । আবার বণিয়াছেন ;-- 

উদ্পুণ্ডে, স্থিত লক্্মীরদ্বপু্ডে, স্থিতং যশ: | 
উদ্দপুণ্ডে, স্থিতা,মুক্তিরদ্ধপুণ্ডে, স্থিতোহরিঃ ॥ 

অর্থাং উর্বপৃণ্ডে, লক্ষ্মী অবস্থান করেন, উদ্ধপুণ্ডে, যশের অবস্থান উর্ধ- 
গুণ্ডে, মুক্তি এবং উদ্ধ পুগ্েই শ্রীহরির বাসস্থান। 

এই মকল আলোচনা করিয়া) দেখিতে গেলে বেশ স্পষ্টই বুঝা যাঁয় যে, 

উদ্দপুণ্ড, (তিলক) কখনই নিন্দনীয় নহে। ইহা নিশ্চয়হ পরম মঙ্জলের কারণ 

সুতরাং ধর্মী, হশধখ, মুক্তিকামী এক কথায় মন্থল প্রার্থী ব্যক্তি মাত্রেরই 
তিলক ধারণ অবশ্য কর্তব্য । 

উর্ধীপৃগড ধারী ব্যক্তি যে স্থানে যে ভাবেই দেহত্যাগ করুননা কেন, আর 
তিনি যে কোন জাতিই হউন না কেন, তিনি অন্তে বিমাঁন যে।গে শ্ীভগবন্ধামে 

যাইয়া! পরম খে কাল যাপন করেন, ইহা! ব্রন্মা্ড পুরাণে স্বয়ং ভগবান নিজ 

মুখেই বলিয়াছেন যখা ;-- | 

ভপুণু ধরো মর্তেযো খ্রিয়তে যত কুত্রচিৎ। 
শপাকোহগি বিমানন্থো মমলোকে মহীতে । 

অনযচ্চ ১ 

উদ্দপুণ্ডে ধরে! মর্ত্যে গৃহে যস্যা়মন্্তে | 
তদা বিংশৎ কুলং তস্য নরকাছুদ্ধযরামাহমূ ॥ 

অর্থাৎ উত্দপুণড ধারী ব্যক্তি খাহার গৃহে আহার করেন আমি (জ্রীভগবাঁন) 
ভীহার বিংশতি পুরুষকে নরক হইতে উদ্ধার করিয়া থাকি। পাঠকগণ, 

তিলক সম্বন্ধে আর অধিক শাস্ত্র প্রমাণ উদ্ধত করিয়া প্রবর্গের কলেবর বৃদ্ধি 
করিতে চাহিনা। যদি শাস্ত্রে বিশ্বাস করিতে হয়, যদি মহাজনগণের বাকে, 

ভাহাদিগের আচরণে বিশ্বাস করিছে হয় তাহ হইলে তিলক ধারধ বে কখমই 

উপেক্ষণীয় নহে বরং পরম আদরণীয়--পরম মঙ্গল পারিপুর্ণ, তাহা! আমাধিগকে 

অহশ্যই দ্বীকার করিতে হইবে ।* অতঃগর মালা ধারণ সক্বদ্ধে ২১টী প্রমাণ 

*কোন জঅন্প্রধায়ের কি ভাবের তিলক করিতে হইবে তাহা নিজ নিজ 

গুরুর নিকট জ্ঞাতব্য। 
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দেখাইক্লাট আষরা আমাদের আলোচ্য প্রবন্ধের উসংহার করিৰ । ক 

প্রাণে উল্লেধ আছে ১4 

খারয়ন্তি ন যে যালাঁং হৈসৃকাঃ পাশবুদ্বত্বঃ 

নর্ুকামনিধতত্তে দগ্ধাঃ কোপাগ্রিগা হবেই 1 

অর্থাৎ__ষে সকল পাপমডি তাকিকগণ মালা ধারণ করেন! বা যালা ধার. 

কারীর প্রতি বিছ্বেষ ভাব পোষণ করে ভাঙার! নিশ্চয়ই হরি-কোগপাললে 

হইয়। অনস্ত কাল নরক যন্ত্রণ। ভোগ করে। বিষুধর্ম্বোনতরে আীগবান নি 

যুখে বলিয়াছেন,» 

তুলসীকাঠমালাঞচ কঠস্কাৎ বছাতে তু বঃ। 
অপ্যশৌচোহপ্যমাচারো মমেবৈতি ন সংশষ | 

অর্থাৎ-যে ব্যক্তি পবিজ্র তৃণসী-কাষ্ঠ-নিযিত মালা গলদেশে ধারণ করেন 

তিনি আচীারত্রষ্ট অপবিত্র হইলেও আমাকে (হ্ীভগৰানকে) লাভ করিয়া ধন্য 

হন) এ বিষয়ে কিছু মাত সন্দেহ নাই। 

পাঠকগণ। আমদিগের শাস্থ যখন মাল! ও তিলক ধারণের অনুমোদন 

করিতেছেন এবং তাহার অন্যথায় নরক ভোগ প্রভৃতির ভর পর্য্যস্থ দেখাইতেছেন 

আর আমরা যখন আমারিগের নিজ নিজ ধর্ম শান্তর আদেশ|মুলারেই পরিচালিত 

হইয়া থাকি তখন মালা তিলক ধারণ কখনই উপেক্ষণীঘ় নহে । এত গুমাণ 

প্রয়োগ সত্বেও যদি আমার ইচ্ছা না হয় তবে আমি নহয় মাল] ধারণ নাই 
করিলাম কিন্ত সাবধান মাল] তিলকধারীকে দেখিয়া কখনও যেন ঘ্বণ] বা বিদ্বেষ 
ভাব মনে না আমে। আশা করি আমার এই ক্ষুী প্রবন্ধে ছু*চারুটা 
ঘহা প্রমাণ নিবদ্ধ হইল তাহা হইতেই মালা তিগকধারীর, প্রতি ঘুণ। করা ৭] 

উাহাদের দেখিয়া নামিক৷ কুঞ্চিত করিয়া পাপের বোঝা বৃদ্ধি করা রোগ সমূলে 
দুর হইবে। আর এই সংক্রামক ব্যধি যাহাতে একেবারে মমাজ হইতে দূর 
হয় তথ্বিযয়ে সুধীগণ সচেষ্ট হউন ইহাই বন্ুনীঘ়। 

শ্রী... 



রাধা ও গৌপীকাঁর আত্মমর্পণ-তত্। 
(লেখক--্পপ্ডিত শ্ীযুক্ত রামসহাঁয় বেদান্তশান্ত্রী কাব্যতীর্ঘ।) 

০৮9 
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ধর্ম সংস্থাগন ও ভক্ত-কামন! পূরণের জন্য শ্রীভগবানের লীলা-দেহ-ধারণ 

যেমন আবশ্যক, আবার সেই লীলা-রূগ-সন্তোগের জা সর্দত্যাগিনী তদীন্ত- 

প্রাণ। উপামিক1 বা একনি ভক্তেরও তদ্রাপ প্রয়োজন । অবতারবদের 

উদ্দেশ্যই জীন যাহাতে অধর্মের উপর ঘৃণা, ধর্খের উপর শ্স্তাবান্ হইয়া কৃষ্টি 

সার্থক করে, উদ্ধারের সরল মহজ উপার লাভ করি] কুকুতা হয়। আবতার- 

বাদের উদ্দেশ্যই ,ভগবনে আত্মসমর্গণের শিক্ষা দেওয়া, সনদধর্ম গরিত্যাগ করিয়া 

অভয়ের শরণ লওম়ার উপায় করা, ভক্তগণকে অনিব্চনীয় লীলারস-সন্তোগ 

করাইয়া কুত্বার্থ করা। জীবকে শিক্ষা দেওয়াই বল, রস সন্তোগ করানই বল, 

আর আত্মসমর্পণের আদর্শ 'দেখানই বল, অবতারবাদেই সহজে তাহা সিদ্ধ 

হইতে পারে। অবতায়বাদ আমাদের সনাতন ধর্শের একদিক মাত্র বটে 

কিন্ত সেইদিকটিরই ওঁজ্জল্য মহজে আমাদের দৃষ্টি আকুষ্ট করে। অবতারবাদ 
সকল ধর্মে মানিয়াছে কিন্তু বৈধব ধর্মে তাহার যথাযোগ্য আধর যেমন হইয়াছে 

যে রস-সত্োগ ভ্উগলন্ধি হইয়| থাকে, অন্যত্র সেরূপ ছুলভ | দ্ুগবানে আত্ম- 

সমর্গণ করিয়া সন্ন-ধর্ম বিসজ্জন দিয়া, আপনার ব্যক্তিত্ব পাণ্ডিস্ ভূলিয়! গিয়া 
কি ভাবে তাহাতে মিশিতে হয়; তাহার আদর্শ জগতকে শিক্ষা দিবার জগ্ই 

শ্রীরাধ! ও অপরাগর গে।পীকাগণের জন্ম। রাধা ও গোপণীকার। অবশ্য লীলা" 

রদ-মভোগ করিবার জন্ঠই ভগবানে আত্মমমর্পণ করেন, আদর্শ শিক্ষা দিবার 

নয ব্যস্ত হন মাই, তখাপি উহা আগন! হইতেই সিদ্ধ হইয় গিয়াছিল। 

দীবহিত সিদ্ধ না হইলে ভাহার প্রকৃত সার্থকত কি প্রকৰে হইবে। 

ভগ্রবানে সম্পূর্ণ আত্ম-সত্তা মিশাইয়া দেওয়া সাধারণ জীবের পক্ষে 

হুংসাধ্য, কিন্তু লক্ষমীরূপিণী বরদ্ধণক্তি শ্রীকৃষ্কপ্রাণা গোলোকা ধিশ্বরুী শ্রীরাধার 

পক্ষে ই তাহ সস্তব, তাই গ্োোপীকুলে ইহার আবির্ভাব। সে হাদয়ে কেবল 



১৯১৪ ভক্তি | [১৫শবর্ষ,_ ৯ম সংখ্যা। 

ারারররারারারহাারারারারাররারারা
রারাঃরররারাররাররারাররিরারারারা

ররমররারারররারারররারতারাররাহারা
ররাটররারারারররনিরররাটররারারররর

াররাররররত 

কই ছিল। ধর্খ্ব লজ্জা, ভয়, প্রথমাবস্থার থাকিলেও শেষে আর তাহা.হিগ 

নাঁ। লানুনা গঞ্তনা তিরস্কার এমন কি প্রহারাশস্কা পর্যন্ত অঙ্গ ভূষণ করিতে 
হইয়াছিল ভগবানে প্রেম ও প্রকৃত আত্ম-বিন্মৃতিকারী তন্ময়তা জন্মিয়াছে কি না, 

আর জন্মিলেও তাহা চিরস্থাঘী ও গুঢৃট কি লা তাহার পরীক্ষা আবশ্যক। এই 

পরীক্ষায় টিকিলেই বোঝ] যাইবে, প্রেম বাস্তবিকই গাঢ়; ভগবানে দিবার 

উপযুক্ত, তাহাকে আকুষ্ট করার যোগ্য কি না। -বিরহই প্রেমের পরিপুষ্টি 
করে, প্রগাঢ়তা আনয়ন করে, মালিন্ত কাটাইয়া বিশুদ্ধ করিয়। ভুলে, তাই 

শ্রীরাধা বিরহিনী। বিরহে রাধার যে আকুলতা, উহ পরমাত্ম লাভের জঙ্ত 

জীবেরই আকুলতা ॥ অন্ততঃ প্ররূণ আকুলঠা, এরূপ তন্সয়তা, এরূপ 

বিরহোন্মাদ, প্রব্ূপ সর্বাবাধা উপেক্ষা জীবের হইলেই যে সেই প্রেম সার্থক, 

সেই জীব কৃতার্থ। 

গোলোকেশ্বরী, ব্রন্মশক্তিক্ূগিনী, জীকষ্+-প্রণগ়িনী ৰলিয়। রাধাই একমান্্ 

ভ্কষ প্রেমের আদর্শ, শ্রীকফ্েরে জন্ত সক্পত্য।গিলশ, শ্ীকষেে আপনার অস্থিত্ব 

বিমজ্জন কারিণবী হইতে পারেন। কিন্তু তাহ! বলিয়া অপরে হইবে কিন্ূপে ? 

ব্রদ্মশূক্তি ব্রহ্মা রিতা, গোলোকা ধিষ্টাত্রী শ্রাকুষ্ণগত প্রাণা। ইহাতে আশ্চর্য 

কিছু নাই, কিন্তু সে আদর্শ জীব লইতেই পারেনা, সে আদর্শ লইবার, ভরদ! 
পধ্যস্ত করিতে পারেন।”--এই আশঙ্কা এই নির্ভরস৷ প্রত্যেক জীবেরই যদি 

হয়, তবে পরে জীব ভগবানে প্রেম দিবে কেমনে! আপনাকে ভগবানে 

মিশাইবে কেমনে? তাই গে!পিকার] জন্ম গ্রহণ করিলেন, ছগতখ্বামী দেখিল, 
সাধারণ জীবরূপা গোপনারীগণ পর্য্স্ত এই প্রেমের অধিকারিণী হইল এই 
আনন্দাাদে কৃতার্থ হইল। জগৎ বিস্মিত চক্ষে চাহিয়া দ্েখিল তাগাঁদের এই 
বিশ্বয়কর এক অপুর্ব ভগবানে সর্বধন্ম ত্যাগ! গোপনাবীর! যাহা পারিধ, 
্বামী গ্রভৃতির শ!মনে যাহ পাঁরিল, কুলনিন্দা প্রভৃতি গ্রবল বাধা অতিক্রম 
করিয়া! যাহ পারিশ, তাহ! সকলেই গারিবেন না কেন? 

আীকুফে সর্বন্থ অর্পণ করা বড় সহজ কথা নহে। রাধা ও গোপীকারা 
অর্পণ করিয়াছিল। নদীর বেগ বাঁধা পাইলেই তার গুরুত্ব বোঝা যাঁর়। 

আগুতার পরীক্ষ। বিপদের মুখেই বার্থ হইয়া থাকে । গোপীকাধের তহৈ তুকী 
পরও সকল বাধ। 'বিদ্ব অতিক্রম করিয়। প্রগার় হইয়া উঠিল। মিলন 



বৈশাখ, ১৩২৪।] রাধা ও গোঁপীকার আত্মসমর্পন তত্ব। ১৯১ 

অর্টিক্ষা বিরহই স্বগধত প্রাপ্তির গার স্বরূপ ভক্তি ভন্মাইর] দেব, প্রেমের 

গরিপুঠি করিয়া ক্রয়ে তাহাকে প্রবঙ্গ গাঢ় উদ্দাম পরিশেষে অহৈতুকী প্রেমে 

পরিপত করে। "বিরহে তন্ময়ং জগৎ" বিরহে ততস্াবস্থায় প্রিয়জন লন্ম থে মূর্তি. 

মান্ হইয়। উঠে, অপার্থিব অনির্্চনী এক অনন্ত হুখের প্রবাহ ছুটে । মিপনে 

বাহ জগতের অগ্গিত্ব, অনেকটা! বিদ্যমান থাকে কিন্তু প্রকৃত বিরহে এ অস্তিত্ব 

সম্পূণ বিলুপ্ত হইয়া যায়। বাহ জগতের বাহাভাব লোপ ব্যতীত প্রকত তন্ময়ত 
হয় ন1। বিরহে অন্তত্গতের এক অপূর্ব চিত্রই মানসপটে কুটিয়। উঠে। 

"সর্ব-ধন্মীন্ পরিত্যজ্য মামেকৎ শরণৎ ত্র” সমস্ত ধন পরিত্যাগ করিয়া 

আমারই শরণ লও ইহ! ভগবানের উক্তি| সন্ধ-ধর্মা ত্যাগ স্ত্রীলোকের 

পক্ষেও উপদিষ্ট। অগ্ঠধর্ম অপেক্ষা স্ত্রী মহ্জ-ধন্ম লজ্জার ত্যাগ অত্যন্ত 

কঠিন, তাই নিশেষরূপে লজ্জা ধর্খব ত্যাগও ব্যবস্থা(পত হইয|ছে। শ্ত্রীত্বজ্গান, 

সহজ লজ্জা বোধ থাকিশে সম্পূর্ণ আস্মমগ্পপ কর! হয় না, সম্পুর্ণ ব্যক্তিত্ত 
বিপজ্ভন দিয়া একাত্ম মিলনের অপূর্ব আনন্দলান্ভ কর যায় না, প্রকৃত 

অহেতুক প্রেমের সর্কোচ্চ চুড়ায় আরোহণ করাত্র সৌভাগ্য জন্মে না। রূপ, 
যৌবন, ্ত্রীবজ্ঞান, লঙ্জা মমক্কহযদি থাকিল, তথে ভগবানে সর্ধভ্যাগ কৈ হইল? 

জীনন্ক্ত * ব্যকি তত্বন্ান স্বরূপ অবিদ্যা নাশ*করিলেও দেহপাত পর্যযস্ত 

ত্র অবিদ্যার সংস্কার বর্তমান খাকে। অর্থাৎ সংস্কাররূপে অবিদ্যাই বততৃমান 

ধাকে। অবিদ্যা কার্ধ্য দেহ থাকিলে চলে না। কেন ল1 দেহ ধারণই তাহ! 

হইলে আর সম্ভব হয় মা] সংস্কাররূপ অবিদ্যার বিদ্যামানতায কোন ক্ষতি 
নাই। এতদাষ্টান্তে গোপীক্কাদের লজ্জা! ত্যাগের মধ্যে হুক্মরূপে বা সংস্কার- 

রূপে বদি লঙ্জা ছিল মানিতে হয়, তাহ] হইলে সংস্কাররূপে লজ্জা ধাকিলেও 

কোন ক্ষতি নাই অর্থাৎ সর্বধণ্ম ত্যাগের কোন ক্রুটি হয় না, স্্ীলোক এই জ্ঞান 

তষাইবে না! দেহপাত পর্য্যন্ত সত্ীন্বজ্ান লোপ পাইবার ও সন্তাবল। নাই, তবেই 

স্ত্রী সহদ্ধ ধর্ম লজ্জ! সম্পূর্ণ সংস্কাররূগেও যে লোপ পাইবে, তাহার সম্ভাবনা 

নাই 1) গেহ থাকিলেই দেহ ধর্ম কোন লা কোন আকারে থাকিয়াই যায় ত্রীত্ব 

৮১৬ 

এই স্থান হইতে যাহা বলিলাম তাহা মিদ্ধান্তরূণে বা পুক্বপক্ষ্যরগে 

গাঠকধর্গ গ্রহণ করিতে পারেন (লেখক) ? 



১৯২ ভক্তি | [ ১৫শ বধ।--৯ম, সংখ্যা। 
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জ্ঞানের সঙ্গে কোন না কোন রূপে লজ্জা না থাকিয়া পাবে নাই। আর প্রকন্ত 

ব্রীরফের মহিত রসলণলা] সম্তোগ কালে গোপীকাদের স্বীত্বজ্ঞান অর্থাৎ তাহার! 

স্ত্রীলোক যুবতী কুলবধু ইত্যাকার বোঁধ সম্পূর্ণই বিলুপ্ত হইয়াছিল, সমাধি 
অবস্থার মত ভেদ বুদ্ধি সম্পূর্ণ বিশ্বস্ত হইয়াছিল,বলিয়! যদি মাণ1ও যায় ওবেই 

রস-মতোগ বিচ্ছেদ অবস্থায় এ স্্রীত্রজ্ঞান যে সমাধি ভঙ্গের পর ভেদ বুদ্ধির 

মত আবার ফিরিঘা অ।সিবে, ইহাও মানিতেই হইবে। তাছা হইলেই প্রকৃত 

প্রস্তাবে গর স্ত্রীত্বজ্ঞান হুদ্ষম আকারে বা সংস্কার রূপে এ রম সস্তোগ কালেও 
বিদ্যমান ছিল। গোপীকাদের গে বিষয়ে কোন বোধ ছিল মা বটে বিস্তৃ 

অজ্ঞাতাবে তাহা যে ছিপ, তদিষয়ে সঙ্দেহ নাই। কারণ যদি এঁ সময়ে 

সংস্কাররূপে না থাকিবে, তবে তাহারা আমিল কোথা হইতে? লজ্জা 

হ্যভিচাঁরী ভাব কখন জন্মে কখন নাশ পায়, ইহ সত্য কিন্ত স্ত্রীতৃ জ্ঞানত 

সেরূপ নহে। বরূসসগ্ডেগ কালে আ্ত্রীতজ্ঞান অবশ্যই হুক্ষাকারে স্ংস্কারবূপে 

বিদ্তামনই থাকিবে তবে সহজ লজ্জ। ও শৃক্মাকারে ৰা শংস্কার রূপেই বা থাকিবে 

নাকেন ? সমাধি অবস্থায় ভেদজ্ঞান থাকে না কিন্ত ও সময়েও হুক্মকারে 

সংস্কাররূপে ভেদ বুদ্ধি কিঞি২ থাকে, নচেৎ ভঙ্গের উপর পুনরায় আমে কোথ। 

হইতে ? ভেদ বুদ্ধির কারণ অবিদ্য। দেহপাত পর্যন্ত সংস্কারনূপে থাকে বণিয়াই 
ভেদ বুদ্ধিও সংস্কাররূপে না থাকিয়া যায় ন]। অনুভূত অজ্ঞাত অদৃষ্ট 

থাকিলেই যে তাহ! থাকে না এমত নহে। 

শ্রীরাধা ও গোপিকাদের ও স্্ীত্গ্তান এবং এ সহজ স্ত্রী ধন্ম লজ্জা, সম্পূর্ণ 

নষ্ট হইয়াছিল কিনা? সংস্কাররূপে বিদ্যমান ছিল কিনা বরূসমভ্তোগকাগে 
সম্পূর্ণ ন্ট হইলে তাহার পুনরু২পতি সন্ত কি প্রকারে? জীবন্ক্তের সংস্কার 
রূপে অবিদ্যার গ্বিতির মত এই সংগ্কাররূপে স্ত্ীতৃজ্জান ও তৎ সহজ ধর্ম লজ্জার 

অবস্থিতি সকল বৈষ্ণব মতের অনুকূল, কিন্থা প্রতিকূল এইরূপ কতকগুলি 

সন্দেহ আমার মনোমধ্যে অনেকদিন হইতে গাগরুক আছে। বাকীপুর 
সাহত্য সম্মিগনের দর্শন শাখার একজন এবদ্ পঠকের প্রবন্ধ সমালোচনা 
উপলক্ষে সন্দেহগ্ডণি আমি উত্থাপন করিয়াছিলাম। ক্রদ্মাবিদ্যার অন্যতম 
সম্পাদক রায় শ্রীযুক্ত পুর্ণেদু নারায়ণ সিংহ বাহাদুর ও টাকপির বদান্য জমীদার 

শ্রীযুক্ত যততীন্্র নাথ চৌধুরী মহাশয় এই সন্দেহ গুলির পমাধানের যব 
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কষ্ট্েন। তছ্পলক্ষে কতকটা ,বাদ প্রতিবাদও হয়: পূর্ণেদু বাবু ও যতীক্র ৰাবু . 
উততয়ে একমত হইলেন না । এজপেজামি প্রবন্ধেও সন্দেহ গুলি প্রকাশ করিলাম । 

বৈষ্বমতে মম্যকাতিঞ্ঞ কোন মহাজন যদ্দি যুক্ষি সাহায্যে তাহাদের ধাটা 

বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত করেন, তাহ1*হুইলে বড়ই সুখী হই, আর দেশের লোকও 

পড়িয়া জানিয়া তৃপ্ত হইতে পারেন। আমিযে সিদ্ধান্ত করিয়াছি, তাহার 
অনুকূল বা প্রতিকূল যাহা হউক না কেন, আমি তাহাই যু্ধি যুক্ত হইলে 
লইতে প্রস্তত আছি। আমার সিদ্ধান্ত আমি পুব্বপক্ষ মাত্র বলিয়। বুঝিয়া 

লইতে কিছুমাত্র কুন্ঠিত হইব. না। ভাবের দিক দিয়া এবং বৈষব দার্শনিক 
গণের যুক্তির দিক দিয় ইহার আলোচনা হউক, ইহা আমারু একাস্ত ইচ্ছা, 

বৈষুব দর্শন শান্ত সম্যক অভিজ্ঞ কেহ এই কার্যে হস্তক্ষেপ করিলে বড়ই 

কৃতার্থ হইব। আশ! করি ভক্তি সম্পাদক মহাশয় ৪ আমার অভিপ্রায় অনুসারে 

তাহার সাধ্যমত কিছু যত্র লইবেন ।* 

কর্তীভজা সম্গ্রদায়কে বৈষ্ণব মক্প্রুদায় 
রলিয়। ভ্রম | 

(লেখক ।- পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাধাকান্ত গোসাঞ্ি 1) 
(অবশিষ্টাংশ 1) 
টিউটর উপ 

৪ € 

জ্রীমন্মহাপ্রভুর অপ্রকট কাল ও আউপে চাদের প্রকাশ কাল প্রার় তিনশত 

বৎসর ব্যবধান। সে কারণ কোন বৈষ্ণব, বৈষধবই বা বলি কেন, কোন 

হুধীব্যক্তিই আউলে চাদ যে শচীনন্দন মহাপ্রভু একথা কর্ণে শুনিভে€ পারেন 
না। আমরাঞ বলি যে সকল কমলশ্রন্ধ ব্যক্তি এরূপ রচিত মিখ্যা কথায় 

কর্ণপাত করেন, তাহার। বৈষ্ণব অপরাধী হয়েন। তাহারা এরূপ কথায় তুল 

ক্রুমেও যেন কখন আস্থ স্থাপন না করেন। 

* এই প্রবন্ধ নন্বন্ধে আলোচনা হওয়া আবশ্যক বলিয়াই আমার 
মনে হয়| বৈষ্ণব সমাজের পণ্ডিত মণ্ডলী এ বিষয়ে সাধ্যমত বন্ধ লয়েন ইহাই 
বাঙনীয় পর্তিত মণ্ডলীর অভিমত জানিতে পারিলে আমাদের বক্তব্য শেষে প্রকাশ 

করিব। (ভঃ সঃ) 

৫ 
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আউলে টা্দ মহা পুরুষ হইতে পারেন এবং তাহার প্রচারিত ধর্খ্মত উন্নম 

সত হইতে পারে, তাই বলিয়া! আউলে টাকে আমরা মহাপ্রভু গৌরাদ্গদেবের 
প্রকাশ বলিতে গারিনা এধখং তাহার মতের সহিত যে কোন অংশে ও বৈষ্ব 

মতের নিল আছে তাহা আদৌ শ্বীকার করিতে পারিনা । একারুণ পুনঃ পুনঃ 

আমাদিগের অনুরোধ কেহ যেন “কগাভজা অম্গরদায়কে চৈতন অন্গ্রদায়ের শাখ। 

বপিয়া মনে না করেন বা কাহারও কথ। স্ানিঞ ভমে পতিত না হন। 

এক্ষণে আমরা পূর্ব কথিত জাল প্রাতাপ চাদ সশ্বদ্ধে কিফি২,. বিধুত ঝর 

সঙ্গত বোধে ৬সপ্রীব চন্ত্র চট্টোপাধ্যেয়ের লিখিত "জল রচ্থাপ্টাদ” নামক 

পুস্তক হইতে নিম্নলিখিত বিলধ্ণ সাধারণের গোচরাখে উদ্ধত করিয়া দিলাম | 

পাঠক্গণ বিচার করিয়! লইবেন । 

“প্রায় দেঙশত বৎসর পুর্দে কোন একগন অন্যামী বন্ধমানের মহারাজ 

গ্রতাপ টাদের মৃত্যুর দ্বাদশ বর পর বঈমানে আি। নিজ প্রতাপ টা 

ব্লিয়া প্রকাশ করেন । সে সময় রাঞগজামত। গরাণবাবু জছিবগে বন্ধ'মানের 

রাজকাধ্য পধ্য!লোচন! করিতেছিলেন। তিনি অন্যমীর এই ধৃষ্টতা দেখিয়া 

জেল] ম্য।জিষ্রেটের সাহায্যে তাহাকে বদ্ধ'মান হইতে বাংস্কৃত করিবার চেষ্টা 

করেন কিন্তু মন্যানীর পক্ষে অনেক ধনী ও অগ্ঠান্ত স্থানের বাজ জমিদার 

গণ সহায় হওয়ায় পরাণবাবুর আহিত রীতিমত মোকর্দমা চালিতে গ্কে। 

জন্্যাদী নিজকে রাজ! প্রতাপ টাদ বলিয়া প্রমাণ করার পক্ষে এই কথা প্রকাশ 

করেযে কোন ছায়ার প্রায়শ্চিত্ত করিবার জঙন্ত পণ্ডিতগণের মতে তাহার 

দ্বাদশ বংসর অজ্ঞাতবাস প্রয়েজন হয়। তিনি কোন অন্্যামীর নিকট 

পীঁড়িতের ভান ও মৃতপ্রায় হইতে শিক্ষা করিয়াছিগেন এক্ষণে তিনি পী!ড়ত 

হইয়! মৃতপ্রায় হইলে বদ্ধ মান রাজ বাটার প্রথামতে তাহাকে কালন।য় গা 
করা হয় এবং গঙ্গায় অন্তজ্ছবলি করিবার সময় তিনি শববাহকদ্রিগের হস্ত হইতে 

অপন্হত হইয়া গঞ্জায় ডুবিয়া যান্। এই মময়ে তাহারই নিদেশমত পূর্ব 

হইতেই তাহার কতিপর বন্ধু গম্ধা ৰক্ষে নৌকা লইয়া তাহ।র জন্ত অপেক্ষা 
করিতেছিলেন, এক্ষণে তাহাকে লইয়া! তাহারা প্রস্থান করেন। সে অবধি 

তিনি সন্যাীর বেশে দ্বাদশ বতমর কাল লান। তীর্থ ভ্রমণ করেন। পরে 
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গ্রশ্শ্চিত্তের নিদিষ্ট কাল অস্তে বন্থ'মান রাজধানীতে ফিরিয়া আপিয়াছেন 
ইত্যাদি । 

এ সকল কথা প্রমাণ স্বরূপে গৃহীত হয় নাই। জন্র্ণাসী মোকর্দমা করিয়া 

হারিয়া যান); তীহার বিরুদ্ধে হুগ্রীম কোর্টের জজ বাহাছুরগণ এই আদেশ 

প্রধান করেন যে মন্যাসা প্রতাগ টাদ নহেন, তিনি প্রতাপ চা নাম ধারণ 

করিতে পাহিনেন না এবং বদ্ধমান ডিদ্িসনের মধ্যে কোথায়ও থাকিতে 

গাইবেন না ।- 

এই কঠোর দ্গ্ুজ্ঞা গ্রচারিত হইলে সন্্যাঁপী বর্থমানের মহারাজ মৃত 

প্রতাপ টাদ নহেন, তিনি জাল, এই কথা বন্ধমান প্রদেশে ঘোধিত হইলে, 
তিনি গঙ্গা নদী পার হইয়া নদীয়া জেলার কীচড়া পাড়ায় সন্গিকট হর নুর 
গ্রামে আগিয়া আশ্রয় লহেন ৷ এবং নিজকে “সত্য নাথ"ৰলির। প্রচারিত করেন। 

এই সত্যনাথ পাগলপ্রায় হইয়্াছিগেন। তাহার ক্রিয়া ও আচরণাদি 

দেখিলে তিনি হিন্দু কি মুসলমান ফক্র তাহা সকলে বুঝিতে পারিত না। 

ইন্াকে লোকে আউলে চাদ বলিয়া ডাকিত। আউলে শবের অ্ পারণিক 

ভাষায় বুজুকক অর্থাৎ কোন দৈবশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তি 1” 

এই ফদ্ষিরের অলোকিকী শক্তির কথ। কর্তাভঙ্জাদ্িগের মধ্যে গ্রচলিত 

আছে। অন্ধের নয়ন, অপুত্রকে পুল, দরিজের ধন মৃতের জীবন দান ইত্যাদি 

অনেক প্রকার অঙ্গোকিক কার্ধা দেখাইয়া! তিনি স্বীয় মতাবলম্ীদিগকে 

বিমোহিত করিযাঁছলেন এবং তৎকালীন বহুতর ব্যক্ষিকে আপন মতে আ.নিয়।- 

ছিলেন। জাল প্রতাপ টাদ বলিয়! যিনি ইংরেজ সরকার বাহাছুর কর্তৃক ব্ধমান 

বিভাগ হইতে নির্বাসিত হইয়াছিলেন তাহার যে কতকগুলি অলৌকিক শক্তি 

ছিল মোকর্দমা কালে তিনি নিজে সে সকল বথার উল্লেখে করিয়াছিশেন : 

মোকর্দমার সময় বড় বড় লোকে তাহার সাহায্য করায় মোকর্দাম] অস্তে তাহার হাতে 

কিছু অর্থও ছিল। ইনি দেখিতে অতি সুন্দর রূপবান পুরুষছিলেন। জোক 
রগ্রন করিবার বিশেষ শক্তি ছিল। 'সত্যনাথ' নাম ধারণ করিয়! ধর্দবমত গ্রচার 

করেন। ইহার মতে কোন শাস্ত্র গ্রন্থের আদেশানুযায়ী বলিবার প্রয়োজন 

নাই। দেব দেবীর পুজার বা. আরাধনার আবশ্যক নাই। জগতে কেবল 

ঈশ্বরই সর্বময় কর্তী সেই কর্তারই জনা কর। কারক, মনকর্্ম ও বাকৃকর্র 



১৯৬ ভক্তি ॥ | ১৫শ বর্ষ, ৯ম, সংখ্যা। 

রূপ কুকাজ করিও না। সদ! সত্য বলো। সত্যই সারধর্ম। ইহার সম্মত 

কর্তাভজাদিগের মধ্যে যে গীত প্রচলিত আছে তাঁহা এখানে উদ্ধুত্ত করিলাম। 

"এ ভাবের মানুষ কোথা হইতে এলো । 

এর নাইকো রোষ, সদাই তো. মুখে বলে লঙ্য বলো ॥ 
এর জঙ্গে বাইশ জন, সবার একটা মন, 

বাহু তুলি কলে প্রেমে চলাচল ॥ 
এ যে হারা দেওয়ায়, মরা বচায়, এর হুকুমে শঙ্গা গুকালো॥” 

“সত্য শব্দ কর্তীভজ! দিগের মন্ত্র । ইহাদের অনেক গানে সত্য শব্ধ 

সংযে|জিত। এমন কি ইহাদিগের পুর কন্যাগণের নামে সত্য শব যুক্ত হইয়া 

থাকে । যথাঃ -সত্যচরণ, সত্যশরণ, সতাকিস্কর, সত্যবাল৷ প্রভৃতি নাম দৃষ্ট হয়। 

পূর্বে যে আউলে চাদের ২২ জন শিষয্যর কথা উল্লেখ করা হইঘ্রাছে। 

তাহার প্রধান অগ্ুচর ছিলেন। ইহাদের নাম ১ নয়ন, ২ লক্ষীকাত্ত। ৩ হটু- 

ঘ্বোষ, & বেচুঘোষ, ৫ রামশরণ পান, ৬ নিত্যানন্দ্র দাস, ৭ খেলারাম উদ্দাসীন, 
৮ কু্ধদাস, ৯ হরি. ঘোষ ১০ কানাই ঘোষ, ১১ শঙ্কর, ১২ নিতাই খ্বোষ, 
১৩ আনন্দ লাল গোপাই, ১৪ মনোহর নাম, ১৫ বিফদাস, ১৬ কিনু। ৯৭ 
গোবিন্দ, ১৮ শ্যাম কীসারি, ১৯ ভীমরায় রজপুত, ২* পীচুরুইপ্দাস, ২১ নিধি- 

রাম ঘোষ, ও ২২ শিশুরাম। এই বাইশজন শিষ্যের নাম কর্তাতজাদিগের 
মধ্যে পুরুষ পরম্পর! ক্রমে চলিয়! আমিতেছে কিন্তু এক্ষণে এক রামশরণ পালের 

বংশ ও প্রচারিত মত ভিন অন্ত কাহারও বংশের নাম ধাম ও পরিচয় শুনিতে 

পাওয়া যায় না। 

আউলে চাদের ২২জন শিষ্য সম্বন্ধে কর্তাভজাদিগের মধ্যে একটা বচন 
প্রচলিত জাছে। 

"“আডউলে টাদ দোয়া গরু, 

সঙ্গে বাইশ ফকির, বাছুর তার।” 
রামশরণ পাল আউলিয়া চাদের প্রিয় শিষ্য ছিলেন ইনি জাতিতে সগেগোগ 

ইহার পিতার নাম নদা শ্োষ কখন স্বোষ তনয় পাল উপাধি প্রাপ্ত হয়েন 
তিঘযয়ে কিছু প্রকাপ নাই চাকদহের নিকট, জগদীশ পুরগ্রামে ইহার বাস ছিল 
জগপুরের শি ঘোষের কন্তার সহিত প্রথম রাম শরণের বিবাহ হয়। এই 



বৈশাখ, ১৩২৪। ]  কর্তীভজাকে বৈষ্ণব বলিয়! ভ্রম । ১৯৭ 

সুর গর্ভে রাম শরণের ছুই কন্যা হয়। কিছুদিন পতেস্ত্রী ও ছুই কন্ার 
মৃত্যু হইলে রামশরণ কিছু উদ্দীসীন ভাবাপন্ন হয় পরে পুনরায় গোবিদ্বখোযের 

কন্ত। সর ধতীকে বিবাহ করেন । এই শরম্মতীর সাঁহত প্রাণের বড়ই মিল 

হয় উত্তয়ে অনেক সময় ভগ্বদাগোচনায় কাটাইতেন। বিবাহের অল্পজিন 
গরেই রামশরণ বিষয় কারের প্রার্থনায় মুরতিপুর গ্রামে আসিয়া! নিজ কুটুস্ব 

দিগের বাটাতে বাসা! করেন। এই মুরতিপুর গ্রামই স্বোয পাড়া নাম পরে 

প্রসিদ্ধ লাভ করে এক্সণে জমীদার বাধরাঞান দেওয়ান গদ্বলোচন রাস 

বাহাদুরের বাঁটাতে অতিথি দেবার এক চাকরী প্রাপ্ত হন। এই কর্দে 

প্রভৃর সম্বোষ ও বিশ্বাম জনক কার্য করায় “বিশ্বাস” উপাধি প্রাপ্ত হম। এবং 

জখিদার বাহাছুর উখড়া পরগণার একটি মহালে রাযশরণকে নায়েব লিযুক্ 

করিয়া পাঠান। এই স্থানে কিছুকাল নায়েবী করার পর একদিন কাছারী 

বাটাতে ইহার সহিত এ আউলিয় চাদ ফকীরের প্রথম দেখা সাক্ষাৎ হর। 

রামশরণ পুর্ব হতে অতিথি ভক্ত, সাত্বিক গ পরমার্থ প্রিয় ছিলেন। 

ফকীপকে পাইয়া তিনি অতি ভক্তির সহিত তাহার সহিত আলাপ করেন 

এবং তাহাকে আতিথ্য স্বীকার করান। ফকীর স্নান করিতে গেলে রামশরণের 

পূর্ব সঞ্চিত শুল বেদনা উখিত হইয়া যন্ত্রণায় মুচ্ছিত হুইয়া গড়েন। 

এই ফকীর নানাস্তে তথায় উপস্থিত হুইয়৷ রামশরণের এই হুর্দশ। দেখিতে 
পান। পরিচারক গণের মুখে সমস্ব ব্যাপার অবগত হইয়৷ সন্ন্যাসী লিজ 

কমণ্ডলু হইতে যহকিঞ্চিৎ জল লইয়৷ নায়েবের মুখে ও চক্ষে দিবামাদ্র বাম 

শরণ চৈতন্য প্রাপ্ত ও বন্ত্রণা মুক্ত হইয়া উঠিলেন। কিরূপে তিনি এইক্পপ 
যন্তরণ। হইতে মুক্ত হইলেন পরে অবগত্ত হইয়! এ সাধুর প্রতি তাহায় একান্তিকণ 

শ্রদ্ধা ও অচলা ভক্তি হইয়া উঠিল, তিনি সাধুকে কৃতজ্ঞতা জান!ইবার নিমিত্ত 

ব্যস্ত হুইয় উঠিলেন; কিন্ত এদিকে ফকীর শ্বানাস্তে কাহারী বাটীর নির্দিষ্ট 

ঘরের ঘবার রুদ্ধ করিয়া ধ্যানস্থ হইয়াছেন। সে ধ্যানের আর ভঙ্গ নাই, সমস্ত 
দিব! অবসাম হইল রাত্রি হইতে চলিল তথাপি তাহার ধ্যান ভঙ হইল ন|। 

রামশরণ স্নানাহার ত্যাগ করিয়। সন্ধ্যার পর গৃহের বহির্ভাগে একটা প্রদীপ 

জালিয়। ফবীরের ধ্যান ভঙ্গের অপেক্ষায় বলিয়া! রছিলেন। রাত্র িপ্রহর 

অতীত হইলে নায়েব ব্যতীত বাসার সমস্ত লোক নিদ্রিত হইলে ফকীর গৃহের 



২২৮ ভক্তি । [ ১৫শ বর্ষ,--৯য, সংখ্যা । 

দ্বার মুক্ত করিয়া বহির্গত হইলেন এবং কমগ্ডলু হস্তে লইয়া কাছারী বাটা 
ত্যাগ করিয়া চলিলেন। রামখরণ তাহার পশ্চাদমুসরণ করিতে লাগিলেন। 

সাধু পশ্চাতে নিরীক্ষণ কযিবামাত্র রামশরণ গাধুর চরণ প্রান্তে গতিত হুইয়া 

ঠাকুর আমকে রূপা করিয়! সঙ্গা করুন আমি'আপনার সেবায় নিযুক্ত থাকিব? 

ইত্যাদি কাকুতি নিনতি করিতে লাগিলেম। ঠাকুঝ কহিলেন "আমি উদাসীন 

সম্যামী, তুমি গৃহী, বিশেষতঃ ভুমি দ্বার পরিগ্রাহ করিঘাছে বিস্ত সম্তানাদি, 

হয় নাই, এক্ষণে তোমার সময় হয় নাই । তুমি আমার অনুগমন করিওলা! 
যথা সময়ে পুনরায় আমার সাক্ষাৎ পাইবে | এক্ষণে আমি যে উপদেশ দিই 

তাহাই পালন কর এবং যন যাজন পূর্বক আপনার ও অন্যের মল বঞ্ধ'ন 

কর। এই বলিয়া সাধু চলিয়া গেলেন। - 

শুনা যায় তরদবরধি রামশয়ণ বিষয় কাধ্য ত্যাগ করিয়া মুগতিপুর গ্রাথের 

সদেগাপ পল্লীতে আদয়] বাস করিলেন এবং উক্ত লাধুর আদেশানুযায়ী স্বীয় 

মৃত বিস্তার করিতে লাগিলেন তাহার ভ্ধী এই মত প্রচারের বিশেষ সহায় 

ছিলেন বলিয়া গুনা যায়। 

ইহার গর্ভে "রাম ছুলাল” নামে পুজ অন্ধ" ও ভবানী নামে দুই 

কন্যা জন্ম গ্রহণ করে। সরশ্মতী অনেক দিন জীবিত ছিলেন। রামশরণের 

গর্দির মাণিক হইয়ী ইনি 'কত্তা মা" 'সতীমা” নামে পরিচিত হইয়াছিলেন 

ইহার অনেক প্রভাবের কথা গুন! যায়। যদিও ইনি স্ত্রীলোক ইহারই 

সময এই অন্প্রদায়ের প্রবৃদ্ধি হইয়াছিল। জাউলিয়! াদ ফকীর ইহাকে 

বিশেষ অনুগ্রহ করিয়াছিলেন । এইকপ প্রবাদ আছে যে রামশরণ মুবাঁতপুরে 

বাম করিলে একদিন একজন সন্যাসী আসিয়! তাহার বাটার গশ্চাদাগে 

দাড়িম তলায় বঙগিয়াছিলেন। গশৃবস্ঘতী কলসী করিয়। জল আনিতেছিলেন, 

ফকির তৃষ্ণার্ত জানাইয়া জল প্রার্থনা করিলে, শ্বরঞ্থতী তাহাকে জলপান করিতে 

দেন। ফকির জলকুলি করিয়। শ্বর্খতর কজ্সীতে প্রদান করিলে স্বর তখ বড়ই 

বিব্রত হইয়া পড়েন এবৎ কাতরভাবে হায় বাবাকি করিলে, হাঁয় বাবা কি 

করিলে বলিয়া কলসীটা ফেলিয়া দেন। সন্ন্যাসী সেখানে বসিয়। হামিতে ধাকেন। 
এমন সময রামশরণ সেখানে আলিয়া উপস্থিত হইয়া নিজ গুরুকে নিজ বাটাতে 

দেখিয়া আনন্দে বিহ্বল হয়েন। শ্বরদ্বতী, জানিত না যে এই মহাপুরুষই 



বৈশাখ, ১৩২৪।] কর্তীভজাঁকে বৈষ্ণব বলিয়। ভ্রম | ১৯৯ 

তাহার শ্বামীর গুরু, এক্ষণে অবগত হইয়া বাবা রক্ষা কর রক্ষা কর বলিয়া 

ফকীরের পদ প্রান্তে কীদিয়া পড়েন। “মা সতী" উঠ বলিয়া সম্বোধন কৰিলে 

ঠা সন্্যাধীর পদ গ্রান্তে অতি কাতরগ্ভাবে বসিয়া থাকেন। সন্গ]ামী 

সতী" তোমার কোন চিন্তা ,নাই এক্ষণে মন্ত্র গ্রহণ কর বলিয়া “গুরু সত্য? 

রে মন্ত্রে দীক্ষিত করেন, সরপ্তী সেকাল হইতে “সতী মা" নামে বিখ্যাতা 

হয়েন। রামশরণ এ পরিত্যক্ত কল মীর জল পান করেন এবং তাহার স্্রীকেও 

পান করান। পরে কলসীস্থিত জল অতি যত পুক্বাক রক্ষা করেন। যাহ] 
ভূমিতে পতিত হইয়াছিল তাহ! লোকে পাছে দলিত করে এই আশঙ্কায় 

কর্দম সহিত তুলিয়া নিকটবত্তী পুক্করিণাতে নিক্ষেপ করিয়া আমেন। এই 
পুক্ধবিণীর জল, এক্ষণে লোকে ব্যাধি মুক্তি নিশিত্ত ব্যবহার কারয়া থাকে। 

এই সন্যামী ঠাকুর দাড়িম তলায় কিছুদিন বাম করিয়া চলিয়া যান। তিনি 

মধ্যে মধ্যে মুরভিপুর আমে রামশরণ পালের বাটাতে আমিচেন। দাড়িম 

তগায় বাস করিতেন। আউলে চাদ ফকির দেহ বক্ষা করিবার পুর্ষে সতীমাকে 

কনু।, কমণ্ডসু আশাবাড়ি এভৃতি প্রর্দান করিঝা যান এবং প্রত্যহ দাড়িম তলা 

অর্চনা কারবার আদেশ কারয়া যান। এই হইতে ইহ।গিগের আথিক অবস্থা 
ফিরিয়া যায়। ঝামশরণ পুত্র রাম ছুলালকে ৩২ক!লিক শিক্ষা প্রদান করেন। 

রাম ছুলাণ অতি বুদ্ধিমান বালক ছিল, এবং রীতিমত গারম্য ভাষা শিক্ষা 

করিয়াছিলেন। ইহার সঙ্গখত রচনায় শক্তি ছিল এবং অনেক বচন] করেন। 

ইনি সকল প্রকার লোকের বোধ হুশভ,স্।মান্য সাথান্য ভাষায় নূন্যাধিক আট 

শত গীত রচনা ফরিয়] যান। পুর্বে উল্লিখিত হইয়াছে এই সমস্ত গীতের নাম 

“ভাবের গীত।* এই সকল গীতের কোন কোনটা প্রাচীন হিন্দু শাস্ত্রানুমোদিত 

কোন কোনটা মুসলমান সন্গ্রদায় সিদ্ধ কোন কোনটা তাহার নিজ অগ্তিপ্রেত। 

মৃহজ ভাষায় গাত রচিত হইলেও অনেক গীতের ভাব বোধগম্য নহে। ইহ] 

: দিগের অর্থ এমন কি অনেক কর্তাভজাও বুঝিতে বা হুঝাইতে পারেন না। 

রাঁমশরণ বৃদ্ধাবস্থায় হরি সংকীর্তনের নিমিত্ত বৈষ্বগণকে সংগ্রহ করেন 

এবং একটী গৃহ নির্বাণ করাইয়া সেই গৃহে নাম কীর্তন করিতেন, এ গৃহ 
এক্ষণে ঠাকুর ঘর নামে পরিচিত। আউলে চাদ মুসলমান ফকীর নহেন, িনি 
্বমং মহাপ্রভ় শচীনন্দন শ্রীকৃঙ্জ চৈতন্যদেব রামশরণই এই বলিয়া প্রকাশ 



২০০ ভক্তি । [ ১৫শ বর্ধ,৯ম, মংখ্যা। 

করেন এবং বৈষ্বগণকে বুঝাইয়াছেন যে, ম্হাপ্রহু অগ্থলীলার শেষ ভাগে 

গেপীনাথের মন্দিরে অপ্রকট হইয়। অলক্ষে সন্যানীর বেশে খ্বোনা?ধলী গ্রামে 

আপিয়াছিলেন এই বিবরণ পূর্বেই লিখিত হইয়াছে। 

রামশর়ণের মৃত্যুর পর স্তীম। ঘোষপাড়ায় গন্দির মাগিক হয়েন ॥ বাম 
হুল!লের সাহায্যে মাতা পুত্রে কর্তীভজা মতে বহুল প্রচার করেন । ইহাদিগের 

সবর এই সম্প্রদায়ের বহুল শ্রীবৃদ্ধি হয় । অশিক্ষিত ভ্রান্ত বৈষণবগণ আউপিয়া 

টাদকে মহাপ্রভু বিশ্বামে এবং রামশরণের শ্রাদ্ধে ও বৈষ্ণব রীত্যানুসারে 

মহোত্সবের প্রচলনে দলে দলে ঘোষপাড়ার় গিয়া থাকে এবং তথ।য় গিয়। 

কীর্তন ও মহোতসবাদি করিয়া থাকে | 

রামশরণ গালের সময় কর্তীন্জদিগের প্রস্তাব কীচড়পাড়ার চতুদ্দিকন্থ 
গ্রাম সকলে প্রচারিত হয়। আউলে চাদ অর্থাৎ সত্যনাধ এই নব্ধর্থের 
প্রবর্তক হইলেও রামশরণই এই সম্প্রদায়ের প্রথম প্রচার কত্তা। 

এক্ষণে আউলিয়! চাদের গ্রকৃত বিবরণ আপনার] পাঠ করিলেন। দেখিলেন 

যে কর্তাভজ। সম্প্রদায়ের প্রবর্তক যহাপ্রভু নহেন এবং ইহা চৈতন্য সম্প্রদায়ের 

শাখা নহে। গৌড়ীয় বৈধব মাত্রেরই কতব্য যেন তাহাদের সম্প্রদায়ের কোন 

লোক কোন ক্রমে এ সকল দলে না মিশেন। বৈষ্ণবগণ মধ্যে এই অবৈষ্ণৰ 

ধর্মমত প্রচারে কোন রূপে প্রশ্বয় না দেওয়া বৈধ্ণব মাত্রেরই কর্তব্য। আউলে 

চাদের ২ংজন শিষ্য মধ্যে, আনন্দ লাল গোসাই নামে একজন শিষা ছিল, 

যদিও ইহার ষম্বন্ধে কোন বিশেষ বিবরণ পাওয়| যায় না, তথাপি জানা গেছে 

ইনি একজন গন্ধা বংশীয় গোদ্বামী সস্তান। বঙাগড় বাদী গোস্বামী প্রভুর! 

একজন আচার্ধ্য সন্তানকে এইরূপে অবৈষ্ব মত গ্রহণ করিতে দেখিয়া এবং 

রামশরণ পালের সময় ঘোষপাড়ার প্রন্তাব বিস্তৃতি লাভ করিতে দেখিয়া বলা" 

গড়ের ৬ জগদানন্দ গোদ্ামীর পিতামহ এই অবৈধ মত প্রচারে বাধ! 

দিবার জন্য খোষপাড়ার সন্ত্রিকট কোন বৈষ্ণব পাঠ উদ্ধারের সঙ্কল্প করেন। 
পরে ৬ জগদানন্দ গোস্বামীর পিত। দেবানন্দেরপাঠ উদ্ধা, করেন। এই পাঠ 
অপরাধ তঞ্জনের পাঠ নামে খ্যাত। ইহার বিবরণ আমাদিগের পরে লিখিবার 

ইচ্ছা রহিল এক্ষণে আপনাদের নিকট বিদায় লইলাম। ইতি। 



তত্ব কথাম্বত। 
(লেখক ।-- শ্রীযুক্ত রসিক লাল দে, দাম) 

প্রশ্ন । "হীব্রজেঙ্্র নন্দন্র সেবা কোন শান্দ্ে নাই”--এ ফিরূপ কথ।? 
উত্তর । সাধু মুগ ব্যতীত ব্রজেন্ত্র নন্দনের সেষ। হুইভে পারে না। নিত্য 

জীল। অদ্যাগি বন্তযান। সাধু সঙ করিপে, এ সেবার কথা বুঝিতে পারা যায; 

অন্যথায় লাভ, পৃক্জা, প্রতিষ্ঠার তাব আলিয়। হৃদয় অধিকার করে। 

প্রশ্ন। পাপ ও পুণ্য উভয়ই ভ্যাগ না! করিলে শহ!প্রভূর সেবায় অধিকার 

যু না) আপনি কিন্তু বলিতেছেন__“পুণ্যনানের মেবাধকার নাই ; তবে 

কি গাপীরই মেবাধিকার আছে? পুণ্যবান হওয়া অপেক্ষা কি পাপী 

হওয়] ভাল 

উত্তর। হা, গাপীর--মহাপাপীরই জেধা করিবার অধিকার; যে সকল 

পাপীকে। ত্রাঙ্ষণগণ, কোন প্রায়শ্চিত্ত দ্বার! উদ্ধার করিতে পারেন নাই, 

মহাগ্রভু তাহাদিগঞ্চে উদ্ধার করিয়াছেন এবং করিতেছেন । ক্পিযুগের পুথ্যবাপ 

অপেক্ষা পাপী, কোটী গুণে ভাল; কলিযুগে, পুণ্যবান হওয়া, মহাপ্রভুর আদেশ 

নহে। তা? বলিয়া আমি পাপ কাধ্যের অনুমোদন করিতেছি না। জন্মে জন্মে 

পাপ করিয়াছি, ইহা! ত্বীকার করিয়া অন্তপ্ত হুদয়ে প্রতুর শরণ গ্রহণ করিতে 

হইবে ) তাহ] হইলেই পতিত গাবন গৌর হন্বি কোল দ্বিবেন। 

প্রশ্ন। হক্সিনাম যার মুখেই শুনি, তিনিই আমার পরম বন্ধু এ ভাব, কি 

সর্কোভ্তম লহে ? গাত্র ভাপ কি মন্দ, বিচার করিবার প্রয়োজন কি? 

উত্তর । সদসৎ বিচার জন্য ভগবান, জীবের প্রতি কণা পুর্কাক বেঘ- 

পুরাণাদি শানু স্থটি করিয়াছেন। শাস্ত্রের বিচার ছারা ঘীবকে সংপথ দেখাইয়া 

দেওয়া, থিধ্যা! শিক্ষার উদ্দেশ্য নতুবা মুর্খে ও পণ্ডিতে ভেদ থাকে না) 
অহঙ্কারে মন্ত ছইয়। নিতাই পদ গাসরিয়া অলত্যকে সত্য বলিয়। পুজ| অপেক্ষা 

মহাপাপ আর কিছুই হইতে পারে ন1। 
২ 



২৪২ ভক্তি । [ ১৫শ বধ ৯ম, সংখ্যা? 

্রশ্ন। পুণ্যবান লোক কি ক্রমে প্রভুর সেবার অধিকার পাইতে পারে না? 

সকাম উপাসন] কি শেষে নিক্ষাম উপাসনায় পরিণত হয় না? 

উত্তর। পুণ্যবান সগুণ; কাম কৈতব,এপ্রম অকৈতন ) “কাম প্রেম দোহার 

বিভিন্ন লক্ষণ লৌহ আর হেম; প্রেমের 'গতি কুটাল) সাধু সঙ্গ ব্যতীত 

[নক্ষাম উগাসন। হয় না। 

প্রশথ্। বিধি হইতে অনুরাগ্ের উদ্ভব ঘটে, তাহা ন। হইলে নুরাগ জঙ্ষে 
না, এ বিষয়ে আপনার মত কি। 

উত্তর। সাধুনস বিনা! অনুরাগ পন্মেনা) কেহ কেহ জন্মান্তরীয় কণ্ধ 

কলে পাত অনুয়াগ হইতে পারেন; যথা-- এহল|দ, মাতৃ গর্ভেই হুহয়াছিগেন। 

প্রশ্ন । এ সংসারে পাপ ্গ্রির উদ্দেশ্য কি? অংসার কি হুথের ধাম 

নহে 1. খাদ নাহয়, তাহ! হইলে, মানুষ কিরূপে সখের ধামে যাইতে পাবে? 

উওর। গাপের দণ্ড দ্বার জীবের শিক্ষা হয়; এ সংসার, ছুখের ধাম 
নহে) সতত ত্রিতাগ যাতন। নরক ভোগের ধাম; শুকর যেরূপ বিষ্ট। ভোগেই 

পরিতৃপ্ত হয়, মানুষ য্দি সেইরূপ জিহবা উপস্থ মুখেই পা্নতৃপ্তি লাভ করে তাহ। 

হইলে সে আর কথন ত উদ্ঘ ধাম বা ছুখের ধামে যাইতে পারে লা; 
ভবনের গ্রধ!ন তিনটা শক্তি-_-“বিষু, শক্তি পরাপ্রোজ্ ক্ষেত্রাজ্ঞাখ্যা তথাপরাঃ। 

অবিদ্য] কাধ) সংজ্ঞান। তৃতিয়। শ্ডিিষ্যতে, (সাধুসঙ্গ না হইলে আবদযা শক্তি) 

কোন কালে শ্বরূপ জামিতে পারে ল।। 

্রেন্ন। মহাপ্রভু নিত্য, নিগুৰ পতিত পাবন) কিন্তু পরমেশ্বর বলিঙে 
দুল হয় না কি? ইহাতে পর্ধ্য প্রকাশিত হইতেছে। পুর্ব কথার সহিত 
মিল থাকিতেছে না। বুঝ|ইয়৷ দিষেন কি? 

উগ্তর। উহা বাক্য মনের অগোচর, কেবল ভাবের গতি । মাগ়াতীত না 

ইইলে কেহ কোন রূপে বুঝিতে পারিবেন না। তিনিই অনাদি, আদি কারখ। 

তাহার অনন্ত গুণ অনভ্ত এররধধ্য। রধ্য এবং মাধুধ্য একাধারে পুর্ণরূণে 
তাহার ভিতরে বাহিরে । গাহাকে পরমেশ্বর না বলিজে ঘোর অপরাধ হয়! 



শ্রীল বজু সাধু। 
(লেখক ।-_্রীুক্ত বিজয় নারায়ণ আচার্য্য ।) 

৪.৪ 
নিতান্ত গরিবের) ৪6৬ 

বছদিন গর "ভক্তি"তে একটী ভক্তের সংক্ষিপ্ত জীবন চরিত শিধিতে 

বসিলাম, ভরসা করি গভক্ভি"র কৃপাময় পাঠক গঠিকাগণ এই অকিঞ্চন 

জনের প্রতি কিঝিং কপাদৃষ্টি করিবেন। 

মানব রাঞ্যে কোন্ বক্তি যে কুষ্ণ-কুপা লানের অধিকারী, আর কোন্ 

ব্যক্তি যে অগধিকারী, কার্ধ্য ছার। তাহ1 অনুমান করা ছুঃমাধ্য। কারণ, 

চঞ্চল চিত্ত মানবের মঠি গতি অর্ধ] এককপ থাকেনা! প্রায়শঃই মানৰ 

চরিত্রের পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। দেখা যায়, যে ব্যক্তি সারা বন ধর্ম 

কর্খের অনুষ্ঠান করিয়াসাধু সজ্জমের মত বিধুা্ত নিয়মের বশবত্তাঁ থাকিয়া, 

বাহ আচারাচরণের দ্বার] মানব সমাজে নিষ্টাবান সাধু বলিয়া পরিচিত হইল, 

হঠাৎ তাহার মনের গতি পরিবন্তিত হইয়া মেই সাধুই এক মহা। অসাধু হইঝ] 

দাড়াইল! পুণ্যের প্রদীপ্ত পথ ছাড়িছা, পাঁপ পদ্ধিল অন্ধকারময় নরকের পথে 

প্রধাবিত হইল !! পাশব প্রবৃত্তির প্ররোচনায় প্র ব্যবহার করিতে জাগিল !! 

আর যে ব্যক্তি ধর্ম বিগহিত কণ্ম দ্বারা গাপানুষ্ঠান করিয়া নরকের গথে 

ছুটিয়াছিল, লোক সমাজে পণ্ড বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল, দৈবাং ত্বাহার 

জীবনের গতি বিপর্ধ্যয় ঘটিয়া, তিনি এক পরম সাধু বনিয়। বমিলেন। সাধক 

সম্প্রদায়ের সম্মুখে আদর্শ মহাপুক্ষ হইয়! দাড়াইলেন। দেখিতে দেখিতে 

মানুষ দেবত| হইয়া পড়িলেন। ত্বর্গের মোপানে পদ-বিক্ষেগ পুর্বক কফ 

কপার বিগ ভেরী বাজাইয়! সারাটা মানব রাদ্যকে তত্তিত করিয়া দিলেন। 

উপযুক্ত উভয় ব্যক্তির পূর্ব্বানুঠিত কার্য দ্বারা, সাধু কি অসাধু যাহ] 

নির্ব(চিত হইয়াছিল, তাহ যে তুল, গশ্চাদনুষ্ঠিত কার্যাবলী তাহার সাক্্য 

প্রধান করিগ। মানব রাছ্যে এই প্রকার বিবেচনার তু অনেক স্থলে ধরা 

গড়িয়াছে। ভীব-গীবনের এই প্রকার গতি বিপধ্যয় বৃত্ত বা তৃাত্ত আমাদের 



৯০৪ ভক্তি । [১ ৫শ হর্ব-৯য, সংখ্যা 

গ্রাটখন ইতিহাসে বছল পরিমাণে গ্রপ্ত হওয়া যায়। কোন হজে কাকুর 

প্রতি, কোন্ সমর কৃষ্ণ কপার অমৃত প্রবাহ ছুটির আমবে, তাহা কে জানে? 

আমাদের আলোচ্য বু দুর জীবন চরিত ঠিক বণিত দ্বিতীয় প্রকারের। 

"বজু সাধু” ময়মনদিংহ জেলার ধিংহের বাগ] গ্রামে, জগলাথ মাষিই 

উরসে ও গোলক মণী দাসীর গর্ভে পশ্ম গ্রহণ করেন। ব্জু শিশুকাল হইতেই 

একটুকু চঞ্চল প্রকৃতির ছিসেন। ধেধ। পড়া যোটেছ জানিতেন ন|। 

গীত বাদ্যে তাহার বিশেষ আ।মক্তি ছিল। সারা দিন-ব|১ কেবল গান গাইয়। 

বেড়াতে ক্া॥ বাসিতেন। 

বাগ্য কৈশোর এইরূপে কাটিয়া গেলে, যৌবনে বু হুপ্তাবৃত্তির চরিত 

সাধনে প্রবৃত্ত হহগেন। পর পীড়ন, মধ্ধয পান তাহার নিত্য কে গরিগণিঃ 

হইয়া দাড়াইল | বু বলিষ্ট বলিগ্া, তাহার খ শ্রেণীর লোকেরা তাহাকে 

একজন মৃন্ত বলিকর * ঠ1ওধাইয়া লইল বু অতি তীক্ষ ধার বিশিষ্ট খঙা কীধে 

লইয়া পাড়ায় গাড়ার গ্রামে এামে মছষ পীঠ! কাটিয়। লোকের নিকট হইতে 

বাহবা, ও ধন্যবাদ আদায় করিতে লাগিলেন। পশুর প্রাণ নাশে তাহার 

অঠিশয় আনন হইত। আসন্ন মৃত্যুর কহঙে পতিত চূর্ধবল জীবের কার 

ভ্রন্বনে বন্টুর বিছু মাজ্রও রেশ ন্সিত না। বরং রক দর্শনে ডাহা প্রাণে 

অত্যধিক গ্রফুন্নতা অসিত 

এইগ্রপে দিনের পর দিন চলিয়া! যাইভেছে। হঠাৎ একিন বডুয নুপিদ 

আসিয়া উপস্থিত। একঞন সংঘার বিরক্ত সাধুর, সঙ্গে কাহার সাক্ষাৎ 

হয়। বু জাধুকে প্রণাম করিলেন, সাধু “কৃষ্ণপদে ভর্তি হউক” বলিয়া 

ব্জু মাঝির মাথায় ছাত দিয়া আশীর্বাদ করিলেন। 

সাধু, বদ্ুকে লইয়া এক নির্জন প্রান্তের মধ্যে বসিয়া স্মীবের মৃতু সন্ঘদ্ষে 

কথোপকথন করিতে ধাগিলেন। আর যত্ুয় পারেন, বুকে সংলারের 

অনিভ্যত। বুঝাইয় দিতে লাগিলেন । এইরূপে ব্জুর গঙ্গে সাধুর ধিবেকোদীপক 
অনেক কথার গ্রগিদ্ধ হইল। প্রসঙ্গাধীন কষ জনই যে জীব জীবনের 
একমাত্র কর্তব্য, দয়াই যে পরম ধর্ম, আর নির্দার গোক যে গগুর সমাল, 
পন 

যাহারা পাঠা ও মহিষাদধি বলিদান করে, (লেখক)। 



ববশাখ, ১৩২৪1] শ্রীল বু সাধু | ২৪৫ 

তাহাও সবিশেষ আলোচিত হইল । দ্যাহিংমা, পরোপকার যে মানব জাতির পরম, 

ধর্দু, সাধু) ধুকে তাহ! ভাঙগ করিয়া বুঝাইয়া দিলেন । 
সংসারের রাজা, প্রজা, ধনী, দরিদ্র, পণ্ডিত, মূর্খ সকলকেই ঘে একদিন 

মরতে হইবে, সংসারের ধন জন ফেলিয়া নিশ্চয়ই চির বিদায় গ্রহণ করিতে 

হইবে,--এই আধ ব্যাধি পর্ণ জড় দ্গত কেবল হুঃখেরহ লীলাদ্থলী, বজর, 

সঙ্গে সাধুর এই নকল গরুমার্থ তত্ব কথ। অনেকক্ষণ পর্ধাস্ত হইতে লাগিী। 

বজুর দিন ফিরিয়াছে। মাঞধু-সঙ্রের গরভাবে বনু আর গেবজ্ু নাই। তিনি 

আর একজন হুইয়া বাঁসয়।ছেন, তাহার আত্মা দেব ভাবে সঞ্চার হুইয়াছে। 

জানিনা কোন্ জন্মের কোনু হুকুতির ফলে আজ বন্ডু বিবেক তত্বের পুর্ণ 

কুস্ত হইয়! উঠিবেন। তাছার পাপাদক্র অন্ষতামিশ্র হাদয়ের পরতে পরতে 
কে যেন দিব্য বৈরাগ্যের উজ্জল প্রদীপ আলিয়া.দিল। ভক্তি মন্দাকিনীর 

পবিত্র ধারায় পাগ গঞ্ছিল হৃদয় খান। ধুষ্টয়। লই্গ। গরিতাপের তাড়ণায় আনেক 

দিনের সঞ্চিত পাপ রাশি আজ বনুর নয়ন পথেড্রব হইয়াদর দর ধারে 

ঝরিয়া পড়িতে লাগিল । 

বন্ড়ু আর স্থির থাকিতে গারিলেন না| ধুলায় পরিয়া বালকের মড় 
কার্দিতে কাদিতে গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। সাধুর চরণ ধরিয়া বলিতে 

ল।গিলেন,_প্বাবা! আমাকে উদ্ধার কর,_-আমি মহা পাতকী আমার পারের 

উপায় করা দাও। তুমি আমাকে উদ্ধার না করিগে, আমি আর তোমার 
চরণ ছাড়িব না, এই তোমার চরণ তলে পড়িয়া বধ হইব 1 

এইরূপ আর্তনাদ করিতে--করিতে বু মাধু। সাধুর চরণ যুগল জড়াইয়া 

ধরিলেন। সাধু কছিলেন,_-'থাবা স্থির হও।_-কোন চিন্তা নাই ঠাকুর তোমার 

প্রতি প্রসন্ন হইয়ানছ্েন। অন্তাপানগে তোমার সকল পাপ ভগ হইয়। গিয়াছে। 
যা$। এখন আর কাল বিলঙ্ব না করিয়! অচিরে কৃষ্ণ মন্ম গ্রহণ ক্রগে 

সাধুর বাক্য শ্রধণে বজুপ গ্রাধে আশার সঞ্চার ছইল। সাধু বন্ধুকে 

ছাড়াইয়া স্বস্থানে চলিয়া গেলেন । ধ্, অশ্রু বিধৌত হদনে গৃহাতিমুখে 
দৌড়াইয়া আসিলেন। আসিয়া দেখিলেন বাড়ীতে তাহার গুরু-গড়ী আসিয়া 

তাহার অপেক্ষায় বলিয়া আছেন। আত বজর বড় হুদ্দিন উপস্থিত। ব্জ 

দেবীরূপিণী মা ঠাকুরাণীকে দর্শন মাত্র গ্ধতলে ুটাইয়। গড়িলেন। আত 



১৬৬ ভক্তি । [ ১৫শ বর্ধ,-৯ম সংখ্যা 

নয়ন জলে চরণ দৃ'খানি ধুইয় দিয়া বলিলেন,__প্ম1! আমাকে মন্ত্র দিয়া উদর 

কর। আমি নহাপাতকী আমার প্রতি তোমার অসীম করণা। নতুবা আজ 
তুমি এপাপীর পর্ণ কুটীরে আসিবে কেনমা! মা! আমাকে শীঘ্র শীন্র 
নহামন্ত্র হরিনাম দানে নিস্তার কর। 

*কুপত্বী বিধবা। বার্ধিকাদির জন্ত তিনি আরে অনেকবায় বজ্ বাড়ীতে 

পদার্গণ করিয়াছেন। কিন্ত বজর এমন ভাব আর কখন প্রত্যক্ষ করেন নাই | 

অন্য দ্য প্রতি ব্জর দেব দুল্রভ ভক্ত ভাব অবলোকনে তিনি বিশ্দিত। 

হইলেন । এবৎ নধুন জল ফেল্লিতে ফেলিতে বলিতে লাগিলেন । "বাব! 

বজ 1 তুমি উঠ, তোমার সৌন্তাগ্যের্ সীমা নাই। তোমার সত শিষ্যলাে 
আমি ধন্যা হইলাম। বাবা আর বিলম্ব করিও না। সত্বর স্নান করিয়া আইস, 
এখনি আমি তোমার ভব পাত্র সেতু বাধিয়া দিতেছি ।” 

বু তাড়াতাড়ি স্বাদ করিয়া ফুল-চন্দন-তুলমী সহ ঠাকুরাণীয় নিকট 

উপস্থিত হইলেন। কুপাময়ী দেবী কৃপা করিয়া ব্জকে হরিমাম মহান 

দীক্ষিত করিয়া লইলেন। গ্রাম ুন্ধ,পাড়া শুদ্ধ এক ব্ষিম হৈ চৈ পড়িয়া 

গিয়াছে," মন্ত্র লইয়| আগ হইতে এক সাধু বনিয়াছে।” তৎপর হইতে 

ব. সাধু কেবল সাধু সঙ্গে হরিনাম সন্থীর্ভন করিয়া বেড়াইতেন। মামার 

সংমার ছাড়ি আর এক অদ্ভিনব আনন্দ ধামে বসতি করিতে লাগিলেন। 

সংসাগের কাজ কর্ম কিছুই করিতেন না। 
অশ্রু, কম্প, পুলকাি তাহার অঙ্গাভরণ ছিল । গৌর লীলা__কু্ং লীলার 

গ্রস্থাদি যেখানে পাঠ হইত বজ, সেখানে নিবুষ ভাবে বসিয়া খাকিতেন। 
গরমার্থ কথা ব্যতীত গ্রাম্য বৈষয়িক কথ! মাত্রই ক্হিতেন না। অতি 

দীন বেশে দিবা-যামিনী হরি নামামৃত পানে বিভোর থাকিতেন। আহার 
নিঙ্ঞার চিন্তা মান্রও ছিল না। সর্ববাহ্গ ভরিয়া হরি নামের তিলক ছাপ! 

প্রিতেন। কাপের মত পথে স্বাটে এখানে সেখানে ঘুরি) বেড়াইতেন। 
বজ, সাধু প্রত্িন এক লক্ষ হরি নাম করিতেন! নামের মাল! সর্বামাই 

তাহার হাতে ও কঠে-বিল্বিত ধাকিত। তিনি সংস্থীর্ভনে এমন আত্মহারা! 
হইয়া! নাঁচিতেল যে তদর্শনে তেমন পাষণ্ডের চিত্তও গলিয়। যাইড। বঙ্গ, 
সুর্বগাই সংসারের অনিত্যতা চিন্তা করিয়া ব্যাকুল থাকিজেন। সাধুর কৃপা 



বৈশাখ, ১০২৪ ।] পতিতের প্রাণোচ্ছস। ২৯৭ 

প্রদ্তাবে কাহার হৃদয়ের মোহ মেঘ কোথায় যে উড়িয়া গেল কে জানে ? 
বজ, সাধু বলিতেন,_"্য্দি একদিন না একদিন সকলকেই মরিতে হইবে, 
তঘে কেন যে মানুষ পরম্পর কাটাকাটি মারামারি করিতেছে--হরি 
ভজন না করিয়া অহস্কার[ভিনানের ছ্বাসত্ শ্বীকার করিতেছে, পরোপকার 

না করিয়া পর পীড়ণে ব্রতী হইতেছে, আমি ইহাই তাবিয়। স্থির করিতে 
পারিতোছিন! ॥? 

ব্, সাধু পরলোক প্রাপ্তির-_-অল্পকাল পুর্বে নিজ বাটাতে একখান 
সাধারণ কুড়ে খর নিন্ম ক্লুরিয়। তাহাতে মুগ্ময় শ্রীবিগ্রহ (গৌর নিত্যানন্দ) 

স্থাপন পূর্বক রীতিমত সেবা পুজা করিতে ছিলেন 1] যারাদিন ঠাকুর ব্ববরের 

বরজায় বসিয়া দৈনিক্ষ একলক্ষ হরিনাম জগ সমাধা করিতেন । 

ব্জ সাধুর স্থাপিত শ্রীবিগ্রহ (গৌর নিত্যানন্দ) এখনও বর্তমান আছেন। 
বজ্র গ্যেষ্ট ভ্রাতা গ্সারাম মাঝি ও তৎপত্বী অতিশয় ভক্তি সহকারে বজ,র 
প্রাণ গৌর-নিত্যানন্দের সেবা করিতেছেন । তাহারা ও স্বামী স্ত্রী ছইজন 
পরম সাধু ও সাধ্বী। বজ সাধুর ঠাকুর বাড়ীতে গেলে বোধ হয় যেন, বজ, 

এখানেই কোথাঙ্গ প্রচ্ছম ভাবে বাঁসয়া আছেন। তিনি যেমন খোর নিত্যানন্ 
ঠাকু রদবয়্ের পার্থেই উপবিষ্ট । জয় ভক্ত, জয় ভক্ত বসল স্ভগবান। 

সত 

পতিতের প্রাণোচ্ছণ্জ্। 
(লেখক--্রীযুক্ত রসিক লাল দে, দান।) 

(গীতিকা) 
পাপা, হটি (টি টি ০৩০০০ 

৪৪৩ 

ব্মামার সাধন ভজন, হাল নু! জীবনে,__ 
শ্ুযোগ) সমর হ'ল না হবি। 

তুমি। রি গুণে। দয়া] করি' মোরে, 
চরণ তরী দিলে, তরি ॥ 



তক্তি। [ ১৫শ ধর্ম, এম সংখ্যা 

তুখি নাথ ওহে পতিত পাবন, 

তুমি ওহে নাখ, অধম ভারখ, 

পতিত অধমে দ& হে শরণ, 

আমি, তোঁগারি ভরম। ধন | 

সত্য বটে খোর পাপের ত্াধার, 

ছাইয়। ফেলেছে হৃদয় অ'খার, 

করুণার পুণু আলোক জাধ|র-.. 

(তুমি) দাও পাগ তম নাশ করি ॥ 

কাধ্য-চক্র মোর বড়ই প্রবল, 

পিই হয়ে দেহ হইল দুর্বল, 

চিন্তাব্যযধি হরে, মানমের বন্, 

ভ্রিগাপে জিব! মরি ॥ 

বিষয় সেবার হয়েছি ছুম্মতি, 

কেবল চিনেছি সংসারের নীতি, 

বিষয়ের প্রতি বাড়ে শুধু রতি, 

শেষের সে দিন লা শ্মরি ॥ 

নিজ গুণে মোর মোহের বিকার, 

কাটাইয়া দাও, ওহে গুণাধার,_ 

্বগুপে, এ দীনে কর হে উদ্ভার,_ 

নহিলে, উপায় না ছেরি॥ 



(ভক্তি পঞ্চদশবর্ষ ১*ম ও ১১শ সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় ১৩২৪। 
পোকার 

শ্রীগৌরাঙ্গের নিকট প্রার্থনা । 
টিটি 

গ্রণের দেবতা হে গৌরনুন্দর ! 
পরাণের মাঝে এস। 

(আমার) অধর জয় ক'রে আলোকিত 

দীপ্ত আকাশে ব'স॥ 

(ওগো দীপ্ত আকাশে ব'স।) 

বড় আশ। করে বছদিন হ'তে 

আছি তৃষিত। শুধু তোমারি তদ্বে। 

শশী.মুধ! লাগি চক্কোর যেমতি 
অথবা! চাতক মেশ্ব-বারি তয়ে ॥ 

পাপিতাগি জন্ ব্যথিত ছুয়ে 
ডাকিয়া ও যদি ডোমারে নল! গায়। 

গতিত পাবন, হে দীনতারণ! 
বলনা কি হ'বে তাদের উপায় ॥ 

(ধদদি) শুদ্ধ চিতে শুধু (হয়) তব আবির্ভাব 

অশুদ্ধ কি তবে পাবে ন।। 

(তবে) অধম তারণ নামটা তোমার 

কেনগে। হয়েছে বলন। | 

ডাকিলে তোমারে ব্যাতুল পরাণে 

তুমি ত খাকিতে পারন|। 

তাই নিবেন হে প্রাণরষণ! 

ব্যাকুল! প্রাণে দাওনা । 

জগিগে পরাগে তোমার ভাবন। 

থাহিয়েও ভুরি জাপিবে। 



২২১৬ ভক্তি | [১৫শ বর্ষ।৮১০ম ও ১১শ সংখা 
১১১১১১১১১১১ 

জন্তরে ধাছিরে শুধু গৌরময় 

তখন এ দীন হেরিবে॥ 

প্রাণে আশা দিয়ে গ্রাণের ঘেবতা --77 তি 

(আর) বোখনা নিরাশ করে। 

গ্রকাশি করুণা এ অপম জনে 

লওহে আপন করে। 

ভক্ত ও ভগবান। 
(লেখক 1- শ্রীযুক্ত বামাচরণ বনু ভাবসাগর 1) 

াতি* শিট 

বন্দে জীকঞচৈতন্যদেবং তং 'কর্ুণার্ণবং | 

কলাবপ্যতি গৃচেরং ভক্তিরএ৫েন গ্রকাশিতা। 

যিনি এই ঘোর কলিধুগে অতি নিগৃঢ় প্রেম ভক্তি প্রকাশ করিয়াছেন সেই 
অপার কারগ্য- সিন্ধু জীকফ্চৈতন্যাদেবকে আমি বন্দনা করি। 

নবদ্বীপ লীলায় কিরূপ নিগৃঢ় ভাবে প্রছ্-ভগবান প্রেম ভক্তি আস্বাদন 
করিয়াছেন জ্ীচৈতন্ত লীলায় যোব্যা'স শ্রীলবৃন্দাবন দাস ঠাকুর তাহার নমুনা 
দেখাইতেছেম। 

শতগ্রবি, ছি মলিন বসন গরিহিত প্রো বয়স্ক একটী অতি দরিদ্র ব্রান্মণের 
সহিত কণককান্তি পরম দুন্দর একটা ত্রাদ্ষণ বালকের হিষম কলহ বাধিয়াছে। 
চপল বালক, কখন বেচারির ছেঁড়া কাপড় খানি আরে! ছিড়েয়। দিতেছেন, 
কখনও তাহার ধোঁড়, কলা, মূল! ছড়াইয়া ফেলিতেছেন, কখনও বা তাহার 

 খুদীর্ঘ শিখাগুচ্ছ ধরিয়া! টানাটানি করিতেছেন, নদীয়ার বাজার শুদ্ধ লোক 

দূরে থাকিয়া ভক্ত ত্বগবানের এই অভুত রগ দেখিতেছে। বেচারি ব্রান্মণ ত 
একেবারে অস্থির হইয়া গড়িয়াছেন, ব্যতিব্যস্ত হইয়া যত দূর পারিতেছেন 
সামলাইতেছেন। আর ছূর্দাস্ত আক্রেষণকারীর সহিত একটা আপোষ করিবার 

জন্ত প্রাণপণে চেষ্টা করিকেছেন। তাহার ছি চাদর খনি পাতিয়া দিয়া শিষ্ট 



জ্যেষ্ঠ ও আযাঢ়। ১৩২৪ । ] ভক্ত ও ভগবান । ২১১ 

কথায় বলিতেছেন, "ঠ]কুর বৈ, শ্ররূপ দুরস্তপণা করিওনা,” কিন্তু “চোরান। 

শুনে ধর্মের কাহিনী” মিষ্ট কথায় উদ্ধত বালকের পাগলামি বয়ং খাড়িয়া 
যাইতেছে, তিনি সেই ছেড়া চাদর খানি ছুলিয়া বলিতেছেন, “বলি স্রীধর ! 
তোমার এছুন্মতি হইল কেন? বিষহরি না ভজিয়া লক্ষ্মী নারায়ণ সেবা কর্তে 

তোমায় কে শিখাইয়াছে? অই দেখ যার! বিষহরি পুদ্ধা করে তারা ফেমন 
হুখে সচ্ছন্দে আছে, আর লক্ষমীকান্তের সেবক হইয়া তোমার এই লক্ষীহাড়। 

দশা] তোমার দ্বরের চালে খড় নাই, পরিধামে বন্সু নাই, পেটেও অঙ্প নাই। 

ছি অমন ঠাকুবকে কি ভজিতে হয়।” শ্রীধর নিক্ষিঞ্চন নৈঠিক ভক্ত, লে 

টলিবার পাত্র নহেন, “বিষ্ণমায়া তার মন নারে আচ্ছাদিতে” ভোগ হুখে 

শ্রীধরের আদৌ মন নাই, তিনি হানিস বলিলেন, “রাজা রাজ ভোগ খায় আর 

প্রামাদে থাকে; কিন্তু পক্ষী ধান চাল্ কুড়াইয়। খায় আর থাকে বৃক্ষ শাখায়, কিন্ত 

দিন উভয়েরই সমান যাইতেছে বরং ভোগৈশ্বধ্যে যাহার খাকে তাছায়। দুর্বাসমার 

তাড়ণায় সর্বদাই অশান্ত, আর যাহার! গ্রভূকে ভূপিয়া বিষয় রষে মঙজিয়। 

থাকে, দুঃখী বগিতে হইলে তাদেরই বলিতে হয়, তাদের মতন অভাগিয়া আর 

কে আছে” ভক্তের মুখে এই নির্ভর বাণী শুনিয়া স্ঃগবানেয় আনগ্া আয় 
ধরিতেছে না চোকে মুখে প্রকুল্পতার ঝগক দিতেছে, চগলতার আচরণে তাছ। 

চাপিয়। প্রচ্ছন্ন প্রভু বলিতেছেন "বুঝেছি তুমি খুব চ্ভূর তুমি খুব বড় ধনী * 

নিশ্চয় তোমার বিস্তর ধন লুকান আছে, তুমি কেবল ঢং ধ/রে লোকের চোখে 

ধুল! দিয়! কাঙ্গাল সেজে বেড়াও, আমার কাছে চালাকী চল্যেনা আচ্ছা খান 

কিছুকাল, আমি যেদিন তোমার আমল বঘ্ঘ ধরিয়া দিব সেই দিন তোমার 

সব চতুরত। মিটি যাইবে) 
প্রভু ৰলে তোমার বিস্তর আছে ধন | 
তাহ! তুমি লুকাইয়া৷ করহ ভোজন 
তাহা মুগ বিদ্বিত করিমু কত দিনে। 

তবে তুমি লোক দ্বাঞ্চিবা কেমনে & চৈ; তাঃ 

সরল শান্ত শিই ধর অত ঘুর পেঁচ, বুঝিলেন না, চপল ব্রাহ্মণ 

কুমারের হাত থেকে অব্যাহতি পাইবার জন্য চেষ্টা গাইতে লাগিলেন, কি 

* কুষ্ঃপ্রেম যার আছে দেই বড় ধনী। 



২১২ ভক্তি | [ ১৫শ বধ,--১০ম ও ১১৭, সংখ্যা। 
১১১১১১১১১১১ ১১১১ 

জানি যেরূপ পাগলা ঠাকুর তাহাতে বেশী বাড়াবাড়িও বিচিত্র লহে, হয়ত 
শেষে বা কিল্ চড় আরম্ভ হইবে, 

মনে ভাবে শ্রীধর উদ্ধত বিপ্রা বড়। 
শেষে জানি আঁমারে কিলার পাছে দট় ॥ 

কিন্ত তিনি ছাড়িলে কি হইবে, কম্বল থে ছাড়িতে চায় না। প্রভুর 

কগ। যে আদিতেছেনা। ভক্তি প্রিয় মাধব নিমাই পণ্ডিত সাঞ্জিয়। থাকিলে 

কি হইবে, পুরাণ খেঁড়কে পাইয়া! তীহার পূর্ব স্বভাষ যে জাঁগিয়া উঠিতেছে। 
ভক্তের ভক্তি ধন লুঠন করা ভগবানের '্ষতাব। এমন ভক্তের কাছে কিছু 
আদার না হইলে শুধু মুখেইবা খবরে যাইবেন কিরূপে ? তাই জ্রীধর হত 

বিতেছেন "লক্ষী ঠাকুর বাড়ী যাও, আমার মত লোকের সঙ্গে কলছু কর! 

তোমার সাজেনা,” প্রভু ৩তই আখুটি ধরিয়া! বলিতেছেন, "আমি কিছুতেই 
ওধু মুখে ফিটিবনা, আমায় কি দিবে তা বল? /-- 

প্রভু বলে তোমায় ন! ছাড়ি এমনে । 

কি আমারে দিবা তাহা বল এইক্ষণে ॥ চৈ: স্কাঃ। 

সীধর মহাৰিগদেই ঠেকিলেন, হাসিয়া বলিলেন ঠাতুর! আমি খাই 

এই খোল বেচিয়া, আমার নাম ত খোল] বেচ। শ্রীধর। আমি আবার 
তোমায় কি দিব? বাস্তবিক কঙগগাল জ্ীধর মনে মনেও স্াবিতেছে ন 

প্রত্যেক দিন বিনামুল্যেই বা কেমন ক'রে দিতে পারি, বামুণকে যে কল! 

মুলাও কিছু হাতে ক'রে দিব এমন সাধ্যও ত আমার নেই। জবা 
ভাবিতেছেন তবুও বলেছলে যাহ! কিছু ব্রাক্ষণ সেবায় লাগে সেও আমার ভাগ্য । 

জার যেরূণ দ্রস্ত ঠাকুর দেখছি জোর ক'রে নিলেই বা আগি কি কচ্ছি। তাই 
বল্লেন" ঠাকুর মন্পত্তি ত আমার এই কলা মুলা থোড়। 

ইহাতে কি দ্বিব তাহা বলহ গৌমাঞ্জি, 
নাছাড় প্রভু তখন রফার প্রস্তাবে কতক য়াজি হইলেন। "আস্থা তোমার 

নিজ গুপুবিস্ত এখন থাকুক তাহ! পরে বুঝ] লইব এখন ভাগ চাও যদি তবে 

এ কলা মুল!ই দেও আমিকিস্ত দাম দিতে পারিব না। 
প্রভু বলে যে তোমার গোতা ধন আছে। 
দে থান্ুক এখন, পাই তাহা পাছে। 



জ্যৈষ্ঠ ও আযাঢ়, ১৩২৪] ভক্ত ও ভগবান । ২১৩ 
প১০০০০০রররারারররররারহরররারররররররারররতররররররারররররারররররতহররাররাররর 

এবে কলা মুল! থোড় দেহ কড়ি বিনে! 

দিলে আমি কন্দল ন! করি তোমাসনে ॥ 'চৈঃ ভাঃ। 
জীধর হুাপ ছাড়িয়া বাঁড়িলেন "আচ্ছা গৌসাই তোমার কড়ি পাতি 

দায় লাই, আমি প্রত্যহ তোমাকে এক টুকৃরা থোড় ও কিছু কলামূল! দিব 
কিন্তু কথাটা ধেন ঠিক থাকে, আর কিন্তু কলহ করিতে পারিবে না। গ্রতু€ 
তখন পুরা সম্মতি দিলেন ;-- 

প্রভূ বলে ভাল ভাল আর ঘন্দ নাঞি। 

তবে থোড় কলা মুলা ধেন ভাল পাই ॥ চঃ ভাঃ। 
একঅধ্যায় হইয়া গেল তবুও কুপা ধে আগসিতেছেনা, ভাই আদ আর এক- 

অধ্যায় আরম্ভ হইল। অনস্ত লীলাময়ের অনস্ত লীল1। 
পরিহাস রসিক প্রদ্ধু পুরাতন ভূত্যকে পাইয়াছেন সহজে ছাড়িবেন কেন ? 

তাই রসাম্বাদন চলিতেই লাগিল, পাগলের হাত থেকে রেহাই পাইবার জন্ত 

গোংব্রাঙ্মণ সেবী শ্রীধর কিছু কলা মূল! প্রভুর শ্ীকরে দিয়া বিদায় কর্রিতেছেন 
প্রচ্ছন্ন ভগবান ভক্তের দান সাগ্রহে দুই হাত পাতিয়া লইতেছেন, আর নিজা- 
নন্দে অধীর হইতেছেন, বহিহারি রসাম্বাদন! গুপ্তভাবে নিজ জনের চোখে 
ধুলি দিয়া প্রেমরম আস্বাদলে বুঝি আরো বেশী আনন্দ তাই প্রকাশ্যে 
এটোফল খাইয়াও তৃপ্তি হয় নাই আত্মগোগন করিয়া কল! মুলা কাড়িয়া 

খাইতেছেন। প্রাণবন্লভ হুদয়-সর্ধন্বধনকে চিনিতে ন! গারিয়া ভক্ত বিশ্ব 

দিতে চাহিতেছেন কিন্ত রমিক শেখর প্রেমাভখারী প্রভু কিছুতেই যাইন্ডেছেন 
না, রঙ্গ রন আরে বাড়িয়া চলিয়াছে। অন্তর্ধামী প্রভু বুঝিয়াছেন সধ1 আমায়, 
চিনিতে পারে নাই। সেই কৌতুকী প্রভূ সখার সঙ্গে আরো রঙ্গ করিতে 
রাগিলেন “ধর, আচ্ছ। তুমি বগ দেখি আমি কে? তাই বলিলে তবে ামি 

ঘরে যাইব। বিষমায়া-মোহিত জ্রীধর যাহা স্থুল চক্ষে দেধিতেছেন তাহাই 
বলিলেন *ভ্রীধর বলেন তুমি বিগ্র বিফ, অংশ 1! ছাপিয়। প্রভূ অধীর, 
"অইত তুমি আমারে চিন্তে গার নাই ; তোমার চোখে: ধুলা দিয়ে দেখো 
দেখি আমি কেমন থোন্ মূলা নিয়েছি । চিন্লে না আমি যে গোয়াল!র ছেলে” 

গগ্রভুবলে ন। জানিলা আমি গোপবংশ 1” জানাগ্রকার অলৌকিক কাহিণী 

শুনিয়া থাকিলেও প্রতিবাসী জগন্নাথ মিত্রের এই ছুরত্ত ছেলেটাকে একেবাযে 



২১৪ ভক্তি | [7৫শ ব্ধ।১,ম ও ১১৭, সংধ্যা। 

"গোপেননন্দন” বলিষ। কার করিতে শীধর প্রন্থত মহেন, ব্রাহ্মণ কুমায়ের 

পাগলামি দেখিয়া শ্রীধর হাসি সাফলাইতে পারিলেন না। কৌতুকী প্র তাছা 

দেখি আরো মাত্রা চড়াইলেন। শশ্রীধর আমার কথায় বুঝি তোমার বিশ্বাস 

হইপনা। বলি তুমি যে গল্গাদদেবীকে ভক্তি কর, কলামুল! বেচিয়া দেনিক ঘাছা। 
কিছু রোজ্জগ্রার কর তাহার অধ্ধেক দিয় প্রত্যহ যে গঙ্গা দেবীর পুজা কর 
তোমায় সেই গঙ্গ। দেবী যে আমর! এই শ্রীচরধ থেকে উদ্ভব হয়েছে ।,” এই 

বলিয়! শ্রীচরণ বাড়াইয়া দিলেন। শ্রীধর আর সহ করিতে গারিলেন না, 

চক্ষু কর্ণে অঙ্গলি দিলেন সর্বনাশ এই পাগল! ঠাকুর কষে কি? চাপল্যের 
চূড়ান্ত আরম হ'লো দেখিয়] বলিলেন “বলি ও নিমাই পণ্ডিত লোকে বত বড় 

হয় ততই শিষ্টশান্ত হয় আর তুমি যত বড় হচ্ছ ততই তোমার পাগলামি বাড়ছে 

দেখছি ঠ]কুর দেবতা বলিয়াও কি তোমার ভয় মেই |) আর বেশ বাড়াবাড়ী 
ভাল নহে বুঝিগা চপলনেত্রে গুপ্তহামি হাপিয় বিচ্যুদ্দামের মত গ্রচ্ছ প্রভূ 

সরিয়া পড়লেন। সে চপল নয়ন ভঙ্গী দেখিয়া শ্রীধরের মাথ! ঘুরি] গেল, 
দে দিন তার আর বেচ1 কেন! হইল না বিহরগ হইয়। রহিগেন। তিনি না 

চিনাইলে তাহাতে কে চিনিবে ? 

হেন সে উদ্ধত প্রভু করেন কৌতুক্ে। 
তেমত উদ্ধত আর নাই নবদীপে 

যদ্যপি এতেক প্রভু আপনা প্রকাশে। 
তথাপিও চিনিতে না পারে কোন দাসে॥ 

এই অপূর্ব রপান্বাদমের মাধুর্ধ আমর] ভক্তিবিহীন জীথ কি বুৰিব। 
বুঝিয়াছিলণেন সেই খোলা বেচ। শ্রীধর । তাই যখন কৃপ] করিয়া ভগবান ভক্ধের 

নিকট আত্মরূণ প্রকাশ করিলেন, বর দিবার জন্য যথন পীড়া পাড়ি আরস্ত 

করিলেন তখনই শ্রীধর এই লীল! মাধুর্য বুঝিয়াছিলেন, প্রেম গ্ গদ কে 
তাঁই প্রার্থনা করিলেন-_. 

“থে প্রাহ্মণ কাড়ি নিল মোর খোল! পাত । : 

নে ব্রাহ্মণ হউক মোর অম্মে জন্মে নাথ ॥”। 

দরিজ্ঞ ব্রাহ্মণের এই মহ মৌভাগোর ্ রশং স| করিয়! শ্রীল বৃন্দাধন দাস 
ঠাকুর বলিতেছেন: | 
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খোল! মূল! বেচিথ্া শ্রীধর পাইল যাহ!। 

কোটীজদ্মে কোটাস্বরে না পাইবে তাহ ॥ চৈ: ভাঃ। 

গৌরলীলাঘ্ধিনয়ের পট পরিবর্তিত হইল? শুদ্ধা প্রেম-ভক্তির লোতে 

গ্রচ্ছম প্রভু নিয়! বাসির ঘারে দ্বারে ফিরিতেছেন আবার কিলোভে আজ অন্য 

৬ঞ্জের নিকট চণিয়াছেন। খত কিস্তু ভোল অন্য রকম। ভক্তের বাসনানু- 

রূপ প্রভুর ভঙীও ক্ষণে ক্ষণে নৃতন হয়। কি ভাব হইয়াছে জানি না অই 
দেখ উদ্ধত লিমাই পণ্ডত কৃষ্ণ পাজিয়। রাজ পথ দিয়! চলিয়াছেন। 

ব্যবহারে রাজ যোগ্য বন্ত্র পরিধান। 

অঙ্গে পীতবন্ত্র শোভে কৃষ্ের সমান ॥ 

জধরে তান্ুল কোটাচন্্র শ্রীব্দন। 

লোকে বলে মূর্তিমস্ত এই কি মদন? 
ললাটে তিলক উদ্ধ, পুস্তক শ্রীকরে। 

টুহি মাতে পদ্ধ নেত্রে সর্ধ পাপ হরে॥ 
ভুবন সুন্দর শ্রীগোরাঙ্গ দুদ্দর ভাজ মদনমোহন মুর্তি ধারণ করিয়া চপল 

গড়ুযার দলে পরিৰ্ছিত হইয়া পঁথি বগলে লইয়! গঙ্গাতীরে চলিয়াছেন। 

মন্মুখেই দেখেন ভক্তগ্রেষ্ট বৃদ্ধ শ্রীবাস পণ্ডিত আমিতেছেন। সেই চিববাঞ্িত 
ভূুবনমোহন রূপ দর্শনে শ্রীবাম মোহিত হইলেন। বিদ্যারসে তোলা নিমাই 

গণ্ডিতকে কৃষ্ণ সাদ্দিতে দেখিয়] শ্রীবাসের প্রাণ আনন্দে আটখান। হইয়াছে 
বাস্তবিক ভিতর বাহিরের রূপ যেন মিলিত, নিরীহ নারদ দ্বভাৰ সরলতার 

প্রতিমূর্তি শ্রীবাস পণ্ডিত এই অপূর্ব দৃশ্য দেখিয়া হাসি সম্বরণ করিতে পারিলেন 

না। উদ্ধত নিমাই 90৩ কিন্ত কোন ধৃষ্টত| করিলেম না বরং সুশীল মুবোধ 
ব্লকের ন্যায় ভক্তিভরে তাহাকে নমস্কার করিলেন। অত্যুদার শ্রীবাম প্রাণ 

খুলিয়। বাহু তুলিয়া তাহার প্রচ্ছন্ন প্রতু অধিল-তুবন-পতিকে আশীর্ববাদ 
করিলেন “চিরামুর্ভব" ) বুঝি মনে মনে বলিজেন “কৃষ্ণে মতিরত্য।” পুনরপি 
ছাসিয়। বলিলেন ওই বেশে কোথায় চলিয়াছ-- 

.. খকতি চলিয়াছ উহ্ধতের শিরোমণি |” 

প্রভুর ফধা লাই কেবল মিটি মিটি হাসিতেছেন আজ সুযোগ পাইয়! শ্রীধাস 
পি প্রচ্ছর প্রভুর ছাও খানি ধরিয়া মিষ্ট উপদেশ দিতে লাগিলেন, "দেখো 
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নিমাই পণ্ডত আর কতকাল বৃথ1 বিপ্যারসে মজিস্া থাকিবে, পড়া গুনাতোকুষ্ণ 

ভক্তির জন্য, তাহাই যদি লা হইলে বে গে বিপ্যাজ্লে ফলকিণ জীবের 
জীবন পদ্মপজের জন এই কাছে এই নাই, অতএব-- 

এতেকে মর্কথা ব্যর্থ না গ্রোডাও কাল। 

পড়িল! ত এধে কৃষ্ধ ভজহ সকাল।॥ 

সরল ভূত্যের কামনা ও আর্ত দেখিয়া প্রচ্ছন্ন প্রভুর আনন্দ আর ধরিতেছে 

লা, হাসিয়া বলিলেন আপনার ন্যায় পরম কষ্চতক্তের আশীর্বাদ হইলে নিশ্চয়ই 
আমার কফ্ভক্তি লাভ হইবে । কৃষ্ঘক্তের আশীর্বাদ কখনও ব্যর্থ হইবার 
লহে। আপনি আশীর্বাদ করুন। | 

হাসি বলে মহাপ্রভু শুনহু পণ্ডিত। 

তোমা কৃপায় মেই হইব নিশ্চিত্ত ॥ চৈঃ ভঃ। 

আজ গুপু-লীলার গুপ্ত প্রেমাশ্বাদনের চুড়ান্ত অভিনয় হইল। নিমাই 

গঙিত আর সে উদ্ধত নিমাই পণ্ডিত নাই শিষ্ট বিনীত সেবক হইলেন। 

ভক্তভূপ শ্রীবাস গণ্ডিতের করঙ্গ ও কাপড় হিয়া! তাহার পশ্চাতে পশ্চাতে 

চলিলেন। শ্রীবাধ ভঙ্গী দেখিয়া হাসিলেন কিন্তু বেশী আপত্তি করিলেন না 
ভাবিলেন “উহার ক্রমে দ্ুমতি হউক, কৃষ্ণ করুন নিমাই পণ্ডিত যেন কৃষ্ণতক্ত 
হয়।” এদিকে ভগবানের যুগযুগাস্তরের অপুর্ব মনোসাধ আজ পূর্ণ হইতেছে। 

ভক্ত পদধুলি অঙ্গে মাধিয়া ভক্তের হীন সেব। করিতে যে তাহার প্রবল লোস্ব, 

তাহাতেই যে তাহার অপার আনন্দ । চতুর শেখর ছদ্ববেশে আজ সেই 

সাধ মিটাইয়া কৃতার্থ হইতেছেন। এই ফাখ পুরাইতেই বুঝি গোকুলচন্তর 
ভ্রীনবন্ধীপ চন্ত্র হইয়াছেন। ইহাই শ্রীগৌবাঙ্জ লীলার মাধুধ্য। 

হেনমত্তে শ্রীগৌরাজ নুদ্দর বনমালী। 
আছে গুঢ়রূপে নিজামন্দে কুতুহলী ॥ চৈ: ভাঃ। 



সহজ ধর্মা। 
(লেখক ।--পণ্ডিত ভীযুক্ত যোগীন্দ্র নারায়ণ শাস্ত্রী ।) 

সপ ও? 

আহার, নিদ্রা, ভয় প্রভৃতি প্রসঙ্গ, যাহ! লইয়। আঁমার। সর্ধণ। ব্যততিব্যত্ত 
আছি; পণ্ড জীবনেরও উহাই ভাত্পর্ধ্য, উহাই জর্কান্ব। যদি উক্ত পণ্ু-সাধারণ- 
বিষয়-চতুষ্টয়েই এ জীবন পধ্যবলিত হইল, তবে মানবে আর পণুতে পার্থক্য 
থাকিল কি? কিন্তু স্বর্গে নরকে যে পার্থক্য, যে ব্যবধান, মানবের সহিত পণ্ডর 
তাপেক্ষাও অধিক দুর ব্যবধান, পার্থক্য চিরবিদ্যমান ; “ছুল'ং মানুষৎ জন্ম* 
মানব জন্ম দুলা ত হইতেও অতি ছুলভ। পঞ্জ জন্ম হইতে ৬ার খ্বতঙ্র উদ্দেশ্য 

আছে । তাছা কি? উহ! আর ক্ছু নহে এক কথার বলিতে গেবে বগিতে হয় 

উহ। ধু, তাই শা বাগয়াছেন ১৮ 

ধন্মো হি তেষামধিকৌ বিশেষ? ধর্শেণ হীন।; পঞ্জাভি: সমানাঃ। 
একমাত্র উক্ত ধর্মই গণ্ড হইতে মানবকে পৃথক করিম! দিয়াছে) উল্ত 

ধর্ম না থাকিলে মানুষে আর গশুতে প্রার্থক্য তিরোহিত হইয়া যার। 

এই ধর্ম শবটির তাত্পধ্য কি? পশুর মধ্যে যেমন পণ্ুতু ধর্ম আছে, 

মানবের মধ্যেও মনুষ্যত্ব ধর্ম আদ্ধে বে ধর্দুই ধিশেষ এ কথার তাত্গর্ধা কি? 

ওগবান্ খষভদেব তাহার ভরতাদি পুঞ্জগণকে তাই উপদেশ করিতেছেন £-- 

নাযুং দেহোঁদেহভাদ্ধ।ং নৃলোকে 

কষ্টান্ কামানহতে বিড়ভুজাং যে। 
তপো৷ দিব্যৎ পুঞ্জকা যেন সশবং 

শুদ্ধেযদ্যস্মাৎ ত্রদ্ধ মৌখ্যন্স্তমূ। (্রীমত্তাঁগবত্ত 0৫১1) 

হে আমার গরম স্সেহাস্পদ পুত্রগণ! যে পরিণাম ছয়াধহ কামাদি বিষয় 
উপভোগের জন্য বিষ্ট] স্বোজী জন্য প্রাণীর দেহ ধারণ, মানব দেহ ধরণের 

মেই উদ্দেশ্য নহে, সেই প্রয়োজন নহে। হুছুন দ্ধ এই মানবদেহ পঞ্জ-হুলত 

কেব আহার নিদ্রা ছয় মৈথুনাদি জঘন্য হুধ-সাধনের জন্য সৃষ্ট হয় নাই। 
২৮ 



২১৮ ভক্তি । [১৫শবধ,-১,ম ও ১১শ সংখ্যা। 
রদ 

মানব জন, দিষা ৬পস্যার জন্য, যাহ? দ্বারা সন্ত ধিশুতধ ও অনত্ত ব্র্থানন্দ ছুখ 

অনুভূত হইয়া থাকে, তাহারই উপলববিয় জন্য। 

ধর্দুহীন জীবনের ভয়াবহ পরিণাম, মরণ করিতেও আভঙ্ক উপস্থিত উহ! 

পরই যে রোগ শোক পর্িতাগ বধ বন্ধনার্দি দারুণ দুঃখ, মূলে ধর্মহীন তাই 

একমাত্র কারণ। ধর্মহীন নব্রপঙ্জ, ক্ষণিক ইল্জিয়ের তুচ্ছ দুখাশায় মধ হইয়া 

গান দসলেধ সারস্প্দতথ, কামনাদলে আহতি প্রদান করিয়। ১ হলোক ছইতে 

চির আপন হয়; পরধণাকেও তার অনস্ত যোনি জন্ম পথে খের তামসী 

জাত হহড়া খাজে! ধর্দগথের সঙ্গল না ক্সিলে ভবঙাথর উদ্ধীর্ঘ হইবার 

ই আশা নাই। 

একদিন হদ্ধনার পবিত্র ধর্-লিংহাগন-মুলে বলিয়া মহারাজ যুধিতিয়, দেবর্ধি 

শ্রীনারদকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "ভগবনূ, মানবের সনাতন ধর্ম কি? 

জ্ঞান ভক্তি বৈরাগ্যের মুলাধার ধর্মের রহস্য, ধর্মের গৃঃতত্ব আপনার নিকট 

ভিন্ন আর কাহার নিকটে জ।নিবার ইচ্ছ! করিব? আপন প্রজাপতি পরযেীর 

সাক্ষাৎ অত্র । উত্ধট তপোযোগ মাধি বলে তাহার অন্যান্য যোগা 

পুজগণও আপনার শ্ীচরণযূলে নিত্য প্রণত। প্রতো, মন্বাদি খগিগণ ধৃত 

বিস্তৃত বিশ্লেষণ করিয়াছেন সত্য, তথাপি আপনার ন্যায় শান্ত করুণ সাধুর 

মুখে, নারায়ণপর বিপ্রের মুখে এই ধর্খের গুহাতি ওহ রহম্য শুনিবার 
জন্য আমার একান্ত অদ্ধিলাষ হইয়াছে। প্রভো) আপনার বাক্যের সহিত 
অন্য বাকোর তুলন! হয় না।+ 

সেই ধর্ম গ্রশ্ে দেবধি নারদ বলিয়াছিলেন, মহায়াজ যুধিচির, তুমি অবশ্য 
জাতব্য বিষয়ের প্র করিয়াছ? প্রকৃত জান ভক্তি লা করিতে হইলে ধর্ম 

রহস্যই সর্বাগ্রে জান] প্রয়োজন) কারণ ধর্ম না বুঝলে অন্য কোন বিষয়েই 

ভাত হওয়া যায় না। তোমার সনাতন ধর্ম প্রশ্নে, ধিনি মূর্তিখান্ ধর্শের 

দাক্ষায়ণী পর্ীতে নি অংশে আবিভ্রত হইয়া] লোকমঙ্গল বিধান ইচ্ছার 
বদরিকাশ্রমে কঠোর তপস্যায় নিমগ্ন ছইয়াছিলেন, আমি সেই ধর্ম-সেডু 
ভগবান নারায়ণকে প্রণাম করিয়া! তমুখ নির্গলিত ধর্ম রহসা ব্যাখ্যা করিতেছি 
অবহিত্ত চিত্তে এবপ কর- | 
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রাতের লেহন পাতার বরো 

“ধর্ণমূজং হি ভগবান্ মর্ধববেদ ময়ে! হরি:" 

স্মত্ তদ্দিদাং ঝাঁজন্ যেন চাত্বা প্রমীদ্রভি।" (ভ্রীমস্তাগবভ।) 

সর্ফাবেদময় বিগ্রহ ভগবান জীহরিই ধণ্নের মূল, ধর্শের প্রমান ধর্দের 
সাক্ষী, এবং নেই বেদার্থ ভরষ্টা ভগবান খধিগণের ধাক্য ম্মৃতিই ধর্থের শাস্তি 
মুর্তি আর যাহাতে চিত্ত নির্মল হয় প্রশান্ত হয় তাহাই ধর্মের সাক্ষাত শ্বরূপ।'/ 

জীবের কর্ম্মবশে যখন জীবন্তত্বী ফংসার সাগরে ডুবু ডুবু হয়, ডখন অনেক 

সময় এই ধর্মমূল ভগবানকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষভাবে না পাঞ্চষ়) গেলে অন্তরে 

অন্তর্ধযামীরূপে ও বাহিরে গুরু মুর্তিরগে আৰিভূত ও অনুভব গোচর হইতে 

দেখ] যায়। | 

'্গবদর্শন সহজে লা হয় না, হুতরাং সেই নিথিল বেদ-কল্পগাদপের 

ছমিয়ফল সাল্সানন্দ রসবিগ্রহ ভগবানকে যাহারা জানা করিয়াছেন) সেই 
সকথা ম্থাদি ধাষিগণই ধন্য, আর তাহাদের পবিত্র বাঁক্য যাহাকে শ্রর্তি- 

প্যৎ কিঞ্চিনুরবদৎ ততেষজমৃ)॥? 

ভব-রোগের মহৌষধ রলিয়া নির্দেশ করিয়।ছেন, যাহাতে দেই পূর্ণানদ্দের 
অপূর্ব প্রশ্রবগ সহম্রধারে ফুঁটিয়া অনস্ভকাল গাপদগ্ধ সংসারের উর্ববরত্তা বিধান 

করিতেছে সংলার-মরু-দগ্ধের পিপাসিতের সুশীতল মন্দাকিনী, শ্ঘলিতের 

অবলস্থন যষ্টি পরিতের আশ্রয়ভূমি সেই ম্মৃত্তিকেও ধর্মমূল বলিয়া জানিতে 
হইবে। মন্ধা্দি ধষিগণ জর্বাবেদময় ঘগবান্ শ্রীহরির পূর্ণ ম্বরূগ উপলদ্ধি 

করিয়া, ধর্মের গুঢ় রহম্য জগতের দ্বারে কূপ! করিয়া বিস্তার করিয়াছেন উহারই 
নাম স্মৃতি। কুটিল যুগের কঠোর পীবপ্রকৃতিতে আগান্ত বিরুদ্ধ সেই ডিক্ত 
তীব্র যাতনার কারপ হুইঙ্লেও তাহাতে যথেষ্ট শাস্তনা জাছে, অভয় আছে। 

মহৌষধ তাই বলিলেন "যেন চাস্বা গ্রসীদদতি।”? জীবের বাছিরের বৈষয়িক 

আনন্দ শীঘ্রই অবষাদ আনিয়া দেয়। আত্মার তৃপ্তি, আত্মার আনন্দই প্রাকৃত 
অনন্ন। | 

সুতরাং দেখা যাইতেছে, ধর্ম লক্ষণ নিেশ করিতে যাইয়া! ভগবান্ নারদ 
ধরি যাহ! বলিয়াছেন মন্বাদি খধির বাঝেও তাহারই প্রতিধ্বনি মাত্র। যথা 

মমুসংহিকায় £- 



২২ ভক্তি । [১৫শ বর্।--১০ম ও ১১শ সংখা । 
টিটি 

বেদোহখিলে| ধর্মমুলৎ স্মৃতিশীলে চ ততিলাং 
আচারশ্চৈৰ সাধূনামাত্বনতস্বগ্িরেব চ। 

ভগবনুর্তি বেদ সকল, বেরজ্ঞ ধবিগণের বাক্য স্মৃতি, সাধের সদাচার় 

ও আত্মার তুট্টি তৃপ্তি, ইহাই ধর্খের মূল। * মহর্ষি বাজ্ঞবঙ্ধ্যও ত্ী কখাই 
বলিয়াছেন :-- 

শ্রুতিঃ স্মৃতি: সদাচারঃ সস্যচ প্রিয়মাত্বনঃ 

সম্যক সক্ক্জঃ কামে ধর্ম মুল সিদৎ স্মৃতমূ। 
শ্রুতি স্মৃতি সপ্দাচার আত্মহপ্তিই ধর্মের মূল। যাহাতে আত্মার তৃপ্তি 

শান্তি হয় না, তাহ! কখনই পাুগণের আচরণীর হয় না। হুতরাৎ কাল প্রভাবে 
উক্ত ধর্ম ণক্ছণ শ্রুতি স্মৃতি সদাচার লুপ্ত হইতে বমিয়াছে। 

কালের প্রভাবে উন্মাদ প্রধাবিত উন্নন্ত জীবের অংস্ব-ম্মৃতিজ্ঞান নষ্ট হইতে 
বঙিস্লাছে বলিয়া, ও গরমধশ্মের সঞ্জীবন রসায়ন পানে তাহার! একান্ত বিমুখ 

হইয়াছে; যাহাতে আতু। প্রমম নিশ্দল হল আত্মার তৃপ্তি আনন্দ হয়, সঙ্গে 

সঙ্গে নিজেরও গরম কল্যাণ হয়, জীব অনাদি আত বহিন্দুথ বলিয়া আর 
কিছুতেই তাহ। বরণ করিয়া লইতে চায় না) তাই ভার এত ভিতাপ ছুংখ 
স্গান্গে ফুটিরা উঠি়াছে। জুতরাং দেখা যাইতেছে, শুতি দ্মৃতি সদাকার বাদ 
দিলে আর ধন্ম বগিয়া কিচু থাকেনা কারণ উহই ধশ্ধের প্রাণ রগ উহাই 
ধর্দের গ্রমাণ এবং উহ!ই ভগবানের সর্্ন্থ। পরমাত্মার উহাই একমাস শাস্তনা। 

আজ ভগতের কি বিপরিবন্তন। ধর্শত্র্ মানব কামহুখের বহু মান করিয়াছে, 

আগাত মধুর বৈষয়িক হুখে মুগ্ধ হইয়াছে, লু হইয়াছে, প্রকৃত দুখের গথে 

ধর্মের পথে তাঁহার মতি নাই গতি নাই রতি নাই; ফলে দু:খ দারিগ্র 
হাহাকার বধ বন্ধনে পশুর নায় নিষ্পীড়িত। বেদ স্মৃতি সদাচার ভূলিয়া দিন 
দিন মৃত্যুর পথে অগ্রসর হইতেছে তবু জীবের চৈতন্য নাই | এইত বর্তমানে 
ধর্মের অবস্থা! । 

আজ বর্ণাশ্রম ধর্দের আচাধ্য ত্রাহ্মণের এই যে শোচনীয় অধঃপতন ইহারও 
মুল একমাস এই আচার ত্যাগরূপ ধর্মহীনত1-_ 

শ্রয়তাং যেন দোষেণ মৃত্যুবিগ্রান্ ভিত্বাংমতি 

অগভযামেন ব্দোনামাকারস্য চ বজজনাং। মনুঃ। 
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বেদাধ্যা়ন ধিরহিত হইয়া, স্তুতি সদাচায় পরিত্য!গ করিয়া, যে দিন বণগুরুঃ 
ব্রাহ্মণ, কদাচারে বত হইয়ীছেম সেইদিন হইতেই তাহার অধঃপতন আবম্ত 

হইয্াছে আর তাহার পতনের সঙ মে বর্ণাশ্রম ধর্খুও ধ্বংশ হইতে বসিয়াছে। 

ধর্মাবল বড় বল। 

দেখধি নারদ, ধর্দের ব্যাধ্যা প্রসঙ্গে বলিয্ছেন "মহারাজ, পুর্বোন্ক শ্রুতি 
স্তি সাকার দুলে মানবগণের সাধারণ ধর্ম নিরূপিত হইয়াছে এইবার বিশেষ 
বূপে বলিতেছি শ্রবণ কর ১- | 

সত্য বাক্য, দয়া, একাদশী ব্রতাদি তপদ্যা, শৌচ, তিতিক্ষা, যুক্তা যুক্ত 

বিবেক, মনঃ সংযম বাহ্েশিম্ সংযম, অহিংমা, ব্রহ্মাচরধ্য, দান ষখে।চিত জপ, 

সরগতা, দৈবলর্ধ বিষয়ে সন্তে|ষ, সমদশী যহত্সেবা, সংসার প্রবত্তক কর্ম 
নিবৃত্তি, ভোগত্যাগ, মনুযাকৃত কন্মের নিক্ষলত জ্ঞান, বৃথা বাক্যত্যাগ, আক 

বিকার লা যখোচিতরূপে ভূতগ্গণে অম্নাদি বিভাগ, সর্ভূতে আত্ম দেবত। 

বুদ্ধি বিশেষরূপে মানবে আস্ম।র বিশিষ্ট গ্র্কাশ জান, ভগবানের নাম লীলা 

ণ শ্রবণ কান ম্মরণ, তাহার সেব! পুজ] প্রণাম দাস) সখ্য এবং তচ্চরণে 

আত্মনিব্দন, এই ত্রিংশলক্ষণ পরম ধর্ম সকল মানবগণের নিঃশ্রেয়ে! জন্য 

কথিত হইয়াছে। ধথামাধ্য এই সকলের অনুষ্ঠানে সব্ধাত্ব। গগবান্ গ্রল্গ 
হইয়া থাকেন।” কিন্তু উপরোক্ত ব্যাপক লক্ষণ ধর্মের অনুষ্ঠান সহজ সাধ্য 

নহে। তাই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবের প্রশ্নে সার্বঞনীন ধর্মের সংক্ষেপ 

গক্ষণ নির্দেশক উত্তর দিয়াছেন যথা 

অহিংস সত্য মন্তেয়মকাম ক্রোধ লে।ভত 

ভূত প্রিষ্ব হিতেহা। চ ধর্োহয়ং সার্ববণিকঃ। (ভ্রীষন্তাগবত।) 

অহিংস, সত্যবাক্য, অচৌধধ্য, কাম ক্রোধ লোস্ক পরিত্যাগ এবং প্র1পি- 

গ্নণের হিতকর প্রিয় সাধনে চেষ্টা, ইহাই সকল বরণে ধর্ম। 

কিন্তু হায়, আমরা দমগ্র জীবনে উহার একটা জ্ভাবও ধারণ করিতে পারিল।ম 

না। একমাত্র হিংসা লক্ষণ অধন্্থ পরিত্যাগ করিতে গারিলেও এ জীবনে 

মনুষ্যত্বের বিকাশ হইত, কিন্ত তাহা পারিলাম কি? মনের ছার! বাকের 

ঘারা শরীরের দ্বারা কত পাপ করিতেছি ভাহার মংখ্যা হয় না। আত্তকথা 

ছাড়িয়। দিয়া যদি উক্ত একটী অহিংস ধর্দ পালন কৰিতাম তাহ হইলেও পরম 



২২২ ভক্তি । [ ১৫ বরব,--১০জ ও ১১শ সংখ্যা। 
ঠডিতা রসে গইতজথজেররেরকনে 

ধর্ম অনুঠিত হইত, কিন্ত তাহা পারিলাম না। উদ্ক হিংসা লক্ষণ 

অধন্মেই জীবন গশ্ুত্বে পরিণত হইল কিন্ত তবু আগাদের গক্ের আহা 

নাই। শাস্ত্র বলিতেছেন--মানব, যদ্দি পরম ধর্ম লাভ করিতে চাও) 

কায়মনোধাক্যে সর্ধভৃতে হিংস! পরিত্যাগ কর উহাতেই তোমার সব পুরুষার্থ 
ঘিদ্ধ হইবে। 

নৈতাদৃশঃ পরোধন্মো নৃখাৎ সন্বন্ধরমিচ্ছভাৎ 

ম্যাম দপ্তস্য ভূতেষু মনোবাকৃকারজম্) তু। (জীমন্তাগবতমূ ) 
হিংসার মত আর পাপ নাই। কিন্তু হিংস! ভ্যগ করিতে পারিলাম কি? 

মুর্তিমান কলি উক্ত দ্বার দিয়া এ দেহ রাজ্যে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে। 

আমাদের কি আর উদ্ধার আছে? আবার এই জীবনে ভগবত প্রীতি লান্ের 

জন্য আমাদের এত সাধ, কি ছুরাশা। 

আমর] ভ্রান্ত উম্মার্গ ধাবিত হইয়া! ধর্মুজ্ঞানে যঙ্তকিছু অনুষ্ঠান করিতেছি 

তাহাতে আমাদের দিন দিন অধশ্নই বিস্তার হুইতেছে। স্বভাব বিহিত ধর্মই 

সকলের আনন্দের কারণ হুইয়! থাকে গীতায় উক্ত হইয়াছে-- 

সাধনে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধন্খো ভয়াবহঃ। 

আবার ;--স্বসাব বিহিত ধর্খু কম্য নেষ্ প্রশাস্তয়ে? (ভাগবতম্ 1) 

কিন্ত আমর] মোটেই সে পথে যাইতে চাই না। ভয়াবহ পরধর্ণেই 
আমাদের শ্রদ্ধা অধিক। আমর] সনাতন ধর্থ পরিস্যাগ করিয়া অধন্মশাখ। 

বিধশ্মে আশক্ত পরধর্থে শ্রদ্ধাধান্ ধর্াভাসে লালায়িত, উগধর্শে লোলুপ, 

ছলধর্মে জক্তিমান কিন্তু শাস্ত্র বলিতেছেন 

বিধর্মঃ পরধর্মশ্চ আস্ত! উপমাচ্ছল: 
অধর্মশাধাঃ পঞ্চেমা ধর্মজ্ঞোহধন্দবংতাজেৎ | 

ধর্ম বাধে! বিধর্মঃম্যাৎ গরধশ্মোহন্যচো দিত: 

উপধর্মস্ক পাষণ্ড দৃত্তে। বা শবভিচ্ছলঃ 

বস্তিচয়া কৃতঃ পুংভিরাভাষোহাশ্রমাৎ পৃথকৃ। 
কিন্তু আমাদের এ সকল অধর্খেই বিশেষ ধর্ম বুদ্ধি) যুগ প্রচ্াবে এই সফল 

অপর শাখাই ধর্মরূগে পরিণত হইয়াছে। 



জ্যৈ্ গু আহা, ১৩২৪।] সহজ ধর্ম । ২২৩ 

ব্রা্ধণাদি বর্ণ তুষ্ট এখম আর শ্বধর্পে আস্থাবান্ নহেন, শ্ব শ্ব বর্ণ বিহিত 

কর্মী পরিত্য।গ করিয়। সকলেই পাচার পরায়ণ, অন্যধর্খে শ্রদ্ধাবান। এই 

দেশের অবস্থা । 

প্রেমময় প্রভো, তোমার পবিত্র সমাতন ধর্মের স্পর্শ জুখ এ জীবনে এ 
গাপ হৃদয়ে অনুভব করিতে পারিলাম না। দিত্য অধন্মে আশঞ্ হইয়া এ 

হুধণভ নরজম্ম হেলায় কাটাইয়া দিলাম) মহতের পাদরজঃম্পর্শেও মহাপাতকীর 
জীবন অন্বতময় হয়, কিন্ত দ্বত্তে অভিমানে এ জীবনে তাহারও আশ হদৃর 

পরাহত। আমাদের গতি কি হইবে? আর কোনই আশ নাই ভরমা। নাই. 

একমাত্র ভরসা, গরম মঙ্গল জ্রীহরিনাম সন্ীর্ভন। তুমি, কলির পতিত 

তুর্ঘত জনেপ্ন অবস্থা বুঝিনা এই শহ্জ ধর্ধ প্রচারের জন্য আদ ভক্তভাব 

অল্লীকার করিয়৷ অধম জীবের দ্বারে ঘারে আবিভূ'ত হইয়াছে, তাই আসমুদ্ধ 
হিমাচল এই সহজ ধর্মে অনুপ্রাণিত হইয়াছে। | 

এ যে ভারতের কোটী কোটা অধম সন্তান তোমার ভুবন মঙ্গল নাম 
মন্বীর্তনে উপ্মত্ত হইয়াছে করতল মুদঙ্গের পবিত্র ধ্বনিতে দিউমওল 

প্রতিধ্বনিত হইতেছে নামে প্রেমে মাতোয়ারা হইয়া সকলে দেহ গেহ আত্ম 
বুদ্ধি ভুলিয়া মল নয়নে ভূমি লুষ্টিত হইতেছে উহ্বারাই ধন্য উহার|ই কৃতার্থ। 
আজ সকলে বুঝিয়/ছে--. 

. কলিযুগে ধর্ম হয় লাম সঙ্বীর্তন--. 
এতদর্থে অবভীণ এশচীনন্দন। 

তাই অন্য ধর্ম পরিত্যাগ করিয়! তোমার শরণাপন্ন হইতে ইচ্ছ। করিয়াছি। 

অই প্রকাশানদ্দ সরখতীর নুরে হুর মিলাইয়া বলিতেছি। 
ধ্মাম্প ষ্টং লঙত পরমাবিষ্ট এবাত্যধর্ে 
দৃ্টিং প্রাপ্তো নহি খলু সতাং হৃগিযু কবাপিলোসন্ 
যদত ভ্রীহরিরস নুধাশ্বাদ মোঃ প্রনৃত্য 

 ভ্যুচৈর্গায়ত্যথ বিলুঠতি স্বৌমিওং কঞ্চিদীশমূ 



নাম প্রভাব। 

গায়মািনীয়,-- 

সীযুক্ত 'ভি” লম্পাদফ মহাশয়, 

আচরণ ফমলেঘু$- 
মহাশয়, 

নিয়ে শ্রীশ্রীহরিনামের অন্যতম আনুজিক গৌণ মছিমার পরিচায়ক একটি 
প্রত্যক্ষ ঘটনার বিবরণ লিখিয়া পাঠাইলাম | অনুগ্রহ পুর্ধধক ইহ। আপনার 
চুব্ধ্যাত 'ভভি? পত্রিকায় প্রকাশ করিয়া ন/ম-কীর্তলের মহাত্ম্য প্রচার করতঃ 
দাধারণের উপকার সাধন করিবেন। নিবেদন ইতি ১৫|৩.১৭ প্রণত শ্রীসত্য 
চরণ চর । খির্দিরপুর। ূ 

(ই ীতগবনাম কীর্্ভনের অন্যতম আম্ুসঙ্গিক গৌণ ভ্রীভাব।) 
'ভক্তি' পত্রিকার গাঠকবর্গ বোধ হয় সকলেই জ্ঞাত আছেন যে খিদিরপুর, 

কলিকাতা নগরীর দক্ষিণ দিকবত্তী একটা উপনগ্রর। এখানে একটা 
হাঁরসভ| ব্রিশবৎসরেরও অধিককাল হইতে চলিয়া আদিতেছে, উক্ত সন্ভার 
গম্পাদক এক জন প্রাচীন গভর্ণমেন্ট গেনুসেন ভোগী। কম্মচারী, নাম ভীযুক্ত 

কফণল[ল মুখোপাধ্যায়, নিবাম হুগলী জেলার অন্তর্গত মালীপ।ড়া গ্রামে। 

খাদরশুরে মনসাতলায় তাহার একটী বামাবাটা আছে। তথায় উত্ত 

সম্পাদক মহাশয়ের পুত্তরগণ কর্মোপলক্ষে গপরিজনার্দি সহিত বামকরেন। 

সম্পাদক মহাশঘু কখনও শ্বদেশে কখনও ধাসা ধাটাতে খাকেন। ঘটনার সময় 

তিনি দেশেই ছিলেন। 24৫ | 

সেট] রবিবার । গত ১৩২৩ পালের ২২ণে সাঁঘ বেল1 ২টার সময় অকন্মাৎ 

জম্পাদক মহাশয়ের উক্ত ঝসাধাটাতে 'ইট গড়িতে লাগিল। বালার 

স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত উপে্া নাধ ভট্টাচার্য মহাশয়, কারণ অন্বেষণ করিয়া 
কিছুই বাহির করিতে পাবিলেম মা। 

ইছার পূর্ধব তারিখে উক্ত বাটীর ছাদের উপরে ফুলের সুবাম অনুভূত 

“হয়। উক্ত, শ্ুবাম এত অধিক গরিমাণে পাওয়া গিয়াছিল যে, উক্ত বাটার ও 



পোষ্ট ও আফাঢ, ১৩২৪] নাঁম-গ্রভাব | ২২৫ 

পার্থধন্ণ গৃহের বালকগণ অনেকেই উক্ত হববধাস জাত্রাপ করিবার জন্য ছাদে 

উঠিয়|ছিল। ] 

এক্ষণে উক্ত ইট গড়িবার কোন কারণ কেহ বু্খিতে না পারি! লকলেই 
আশ্চর্ধযাদিত হইলেন । উপদ্রব ক্রমেই বৃদ্ধি হইতে লাগিল, গুনিয়া ও দেখিয়া 
প্রতিবাদী সদয় ব্যক্তিগণ উপদ্রব নিবারণ জন্য নানা উপায় উদ্ভাবন করিতে 
লগিলেন। আলিপুর জজ আদালতের জনৈক উকীল উক্ত হরিলত্তার সহকারী 
সম্পাদক জীযুক্ত সতীশ চে খোষ এম, এ, বি) এল মহাশয় তাহাদের মধ্যে 
অন্যতম। তিনি তদীয় কর্মস্থল ও হাইকোর্ট হইতে ছুইজন ছিপ নট 
আনাইলেন, তাহারা বিবিধ চেষ্টা করিগেন কিন্ত কিছুতেই উপজব ছাল 
হইভা লা। 

উক্ত ল্তীশ বাবু ও বর্তমান লেখক এবং আলিপুর জজ কোর্টের বন্য এক- 
জগ হিপলটাজমূ বিদ্যাভিজ্ঞ উবীল বাবু দেবেঙ্্ নাথ মুখোপাধ্যায় শ্বচক্ষে 
উপদ্রব লক্ষ্য করার গন্য ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছইয়। কিছুক্ষণ অপেক্ষা কয়ার 
গর হঠাৎ একটী ছোট চুমৃকী ঘটি গড়িল। আর কিছুক্ষণ পরে একটা জামা 
প্ড়িল। গরে উক্ত হিপ নটীষ্ট উবীল মহাশয় কিকিত জল মন্ত্রপূত করতঃ বাটায় 
গৃহিণী ও দুইটা বধূর গারে ছড়াইয়। দিলেন। তাপ পরেই সেখানে থুতু 
গাঁড়তে দেখা গেল | 

তখন উক্ত গৃহিণী ও বধূদ্য়কে গৃহের মধ্যে যাইয়া হলিতে বল হইল। 
তাহারা গৃহমধ্যে যাইবার পর একটী মিছবীর কৌটা পতিত হইল। কিছুক্ষণ 
পরে একটী ঝিনুক তকগোষ হইতে ঘরের মেজেতে আলিয়া পড়িল। তান্পর 
সেই মন্ত্রপুত জলের গেলাশের ভিতর থুতু পরিতেছে তাহা সকলে উপস্থিত 
খাকিয়1 দেখিয়াও ধরিতে পারলেন না। 

কেহ কেহ মনে করিলেন বাড়ীর বৌ ছুইটীকে স্থানান্তরীত করিলে উপদ্রব 

শান্ত হইবে। ওগনুযাযী তাহাদিগকে পাড়ার এক ব্রা্গণ বাড়ীতে রাখিয়া 
আসা হইল। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে মে বাড়ীত্েও উপদ্রব আরম্ত হইল। লে 

বাড়ীর কর্তৃপক্ষ গৃহদ্রধযাদি ভগ্র হইবার আশঙ্কার বৌহুটাকে উহাদের আগন 

বাটীতে পাঠাইয়া িলেন। 
২৯ 
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সউপ্রধ বন্ধ হইল না! একটী গাড় পতিত হইয়া টোল খাইয়া গেল। 

এফটী নারীকেল তেলের বোতল একস্থান হইতে স্থানাস্তরে আদ্িয়া পতিত 
হইল। কিন্তু একেবারে ভাঙ্গিয়া গেল না কেবল মাত্র গলাটা ছাঁড়িয়! গেল। 

এমন কি ভিতরে যে মারীকেল তেল শীতে জমটি বাধিয়া ছিল তাহাও পুর্ব্ববৎ 
মমবাতীর আকারে দাড়াইয় রহিল। ভাঁঘিল ন!। দ্রব্যাদি ঘখন যাহাপড়ে 

কাহারও গায়ের উপয় পড়ে ন1। কিনব স্থানান্তরিত হইবার সময়ে কেহ কিছুই 
দেখিতে পাননা। যখন্ তামিতে গতিত হয় তখন মেই শব্ধ পাওয়া যায় ও কি 
গাড়িল ওহি দেখ যাম়। | 

সময়ে সময়ে যে দ্রব্য ঘরের ভিতরে চাবি বন্ধ আছে ত্তাহাও আগিয়া দাওয়াঁয় 

পড়ে৷ কেহ বলিলেন ও দ্রব্য দাওয়/তেই ছিল । সে জন্য দাওয়ায় কিকি 

দ্রব্য আছে বড় পূর্বক দেখ! হইল। কিছুক্ষণ পরে দেখা গেল যাহা সেখানে 
ছিলন। ঘরের মধ্যে চাবি বন্ধ ছিল তাহাই আমির! দাওয়া পতিত হইল ৃ 

এইরূপে তিন দিন কাটিয়া গেল, ২৫ এ মা বুধবার রাতে একজন শুভা-, 

কাজটি প্রতিবেশী বিপনন ব্রাহ্মণ কন্যাগণের ভয় ও কেশ দেখিয়া একটা 

নাগপুরী রোগ! ডাকিয়। আ।নিলেন ॥ সে বলিল ৫৬ টাকা দিলে আমি 
ডাব, সিদুর,' মেবু, কাপড়, মদ প্রভৃতি ক্রয় করত; তাল বেতালের পূজা করি 
এই তৌতিক ব্যাপার শান্ত করিতে গারি। এবং এই ভূঙকে একটা যোতলের 
মধ্যে পুরিয়। ছিপি বন্ধ করিয়া রাধিতে পারি । বোতলটী এত ভারি হইবে যে, 
আপনার! কেহই তাহ! উত্তোলন করিতে পারিবেন না। 

এই সকল কথা! শুনি উক্ত হরিগভার সহকারী সম্পাদক মহাশয় বলিলেন 
এই পৃ! তামঙ্লিক ব্যাঁপার, আমরা প্রথমে সান্িক ভাবে শ্রীমভাগব্তাদি পাঠ 

ও হরিনাম কীর্তন করাইয়া দেখিব, হরিনামে শমন ভয় নিরারিত, হয়, ভূত 
প্রেতাদিতো। অতি অল্প কথা । গরে অন্তমত দেখ। যাইবে। 

তদনুযারী আবশ্যক হইলে সংবাদ ..দেওয়া যাইবে, বলিয়া সেদিনকার মত 
সেই ক্োজাটাকে বিদায় দেওয়া হইল। পরদিন বৃহগ্পতিবার প্রাতে উপপ্রব 
অত্যন্ত বদি গাইল রা বাটার, গৃহিপীর পদে একটা ঝুট ধণ্ড অকস্মাৎ পতিত, 
হইয়া তাহ কে বত আহত করিল। ভম্মে কেহ রশষনাদি করিতে,সাহস 
করেল না। ইতি পূর্ব, পূর্ব দিস সন্ধ্যাকালে নাগ পুর বেল আত হইতে 
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একছন প্রলিদ্ধ হিপ-নটাষ্ট* আলিয়া 'উ ভূত দেখা যাইতেছে? বলিয়। চীৎকার 
করায় বাটার মহিলাগণ অতিশয় ভীত .হইয়/ছিলেন। এক্ষণে গৃহিণীর পদে 
আঘাত লাগায় সকলেই সাতিশয় মস হইলেন। 

সেইদিন অর্থাৎ ৃহপ্পতিবার স্্যাকালে খিদিরপুর গপদ্বপুকুর় খ্রীটের 

৩৯নং ভবনে শ্রীযুক্ত হীরালাল গড়েশ মহাশগের অনুঠিত একটী হরিসন্! 
হয়| তথায় খিদিরপুর হবিসভার গণ্ডিত শালিখা নিবাসী শী জানকণ 

নাথ ভাগবততৃষণ মহাশক শ্রীমন্তাগবত্ত ব্যাখ্যা করেন। 

তাহাকে লইয়া! বিপন বাটীতে শ্রীমভাগব্ত পাঠ বরাইবার জন্চ থিদিরপুর 

হরিসভাঁ সহকারী সম্পার্দক মহাশর গায়ংকাঁলেই উক্ত ৩৯ নং ভব. 
আসিয়া উপস্থিত হই লেন। ময় হীরালাল বাবু নিজ বাটীতে পাঠ বন্ধ 

রাখিয়া! পণ্ডিত মহাশয় সহ খটনাস্থলে গমন করিবেন | 

তখান্ন পুন! মোক্ষন” লীল! গঠ হইল। এবং পাঠান্তে শবনম প্রন 
নিত্যধামগত পণগ্ডিতগ্রধর দীনবন্ধু কান্যতীর্ঘ বেদাস্তরত্ব মহাশগের গ্রিয় শিষ্য 

পরম ভক্ত শ্রীযুক্ত শশী ভূষণ দাদ মহাশয় উচ্চ কঠে দুমধূর তকতিপুত হরে 

মুদঙ্গ ও করতাল সহযেগে অন্যুন এক ণ্টাকাল ধরিয়া! তারকপ্র্থ মাম গান 

করিলেন। বীত্রি প্রায় ১৯টার সময়গান সমাপ্ত হইল। 

অতিশন্ব আননের বিষয় পরদিন প্রাতে একবার মাত্র সেই. গলাভাঙা 
লারীকেল তেলের বোতঙটী কিয়দ, রে স্থানাস্তরিত হইবার: গর হইতে অর্থাৎ 
বেলা ৯টার পর হইতে সকল উপদ্রব শান্ত হইয়াছে। 

& দিবস বেলা ১৫, টার পর কনিষ্ঠা বৌটাকে কর্দদাটারে তাহার ভাত 
স্ববনে প্রেরণ কণা হয়। কিন্তু সেখানেও আর কোনও উপপ্রব হয় নাই। 
আর টনাসছলেও সকল উপদ্রব বঞ্ধ হইয়াছে । অলমিতি। 

টি টি 

আমর! ঘটনাটি অবিকল প্রকাশ করিলাম এক্ষণে রা বিচার করুণ 

এসব ব্যাপার কিঃ আর নাম বলে যে অসভব সম্ভব হয় তাহাও বুঝুন । 



বৈষ্ণব-ত্রত-তাঁলিকা ৷ 
আরজ টি টি ঠ ওরা 

কলিকাতা “তগবত-ধর্ম-মগুলের" ব্যস্থাগক আচার্ধাযগণ হবার! বিশেষরূণে 

গারদর্শিত হইয়। অন্যান্য বৎসরের ন্যান্ধ এবারও লন ১৩২৪ লাল ৪৩২ 

চৈতন্যাবের বৈধধ-ব্রত-তালিক1 গ্রকাশ হুইয়াছে, আমরা লাধারণের অবগতির 

জনা ব্রত তাণিকাঁটা নিয়ে অবিকল মুদ্রিত করিয়া দিলাম | ভাগবতধর্্ম মুলে 
সম্পাদক মহাশয় এই "নানামূনির নান|মত” প্রচার রূপ যথার্থ ধণ্ম কর্ধের বিভ্রাট 

লময়ে এরপ ব্যবস্থা ষংগ্রহে পরিশ্রম করিয়া সর্ধনাধারণের যথেষ্ট উপকার 

করিতেছেন। তজ্জন্য তিনি ঘবার্ধই ধন্যবাদার্হ। আমরা শ্রী শ্লীগৌর- 
ভগবানের নিকট তাহার সর্বাজীন মঙ্গল প্রার্থনা করি। (তব; ল:) 

| বৈশাখ। 

একাদশী ৫ই নুধবার। 
অক্ষয়তৃতীয়া, জী জীকফের চন্দন যান! ১১ই মঙ্গলবার । 
জহ, দণ্তমী (জ্ীজাহচবী পুজা) ১৫ই শনিবার 
একাদশী ২৪শে বৃহষ্পতিবার 

নৃন্সিংহ চতুদিশীব্রত ২৩শে রবিবার । 

জী জীকৃষের পুঙ্পদোল যাত্রা ২৪শে লোমবার। 

ক্যেষ্ঠ। 
একাদশী ওর বৃহস্পতিবার । 

একাদশী | ১৮ই শুদ্রাধার। 
জীজীজগন্জাথদেবের লানযাত্ত। ২২শে মজলবার। 

আঁষাট়। ৮ এ 
একাদশী ১ল] গুক্রবার। 
বীজজগাথদেবের রধবাজা এই বুহস্পতিযার। 
জী জীজগনাধযেবের পুনধাঞা ১৬ই শনিধার। 
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*শয়নৈকাদশী (রাত্রির গ্রধমষ]মে 
কী ্ রীহরির শয়ন) চাতুম্মাঙ্ক ব্রতারস্ত 

একাদশী 

শ্রাবণ। 
একাদশী (শী ীকফের় বৃূলনযাত্রারস্ত) (১) 
শী শ্রীকুষ্ণের পবিত্রারোপণ 

হী উবুফের ঝুলনযান্জা সমাপন (রখী পুর্ণিমা) 
জী হীকুফের জম্মাইমীত্রত 

একাদশী 

ভাদ্রে। 

এনাদশী 

একাদশী 

আশ্বিন । 
স্ীতীবাধাইমী ভরত 

পার্সৈরকাদশী (বিফুপৃঙ্খল যে'গ) অবণাতবাশী 
(লক্ষ্যাকালে গীজীহরির পার্খবপরিবর্তুন) 

শ্রী জীামনদেবের জন্ম (পুজাদি অস্তে পারণ) 

একাদশী 
কাত্তিক। 

শ্রীব্রীরামচত্ত্রের বিঞয়ো মহ 

একাদশী 

শ্রীতীকফের শরৎ বাসধান্ত 

একাদশী | 

গোবরধমযাপ্র। ও জন্নহুট 

 অগ্রহায়ণ। 
গোগাষ্ মী (গোপুজাদি) 
উত্থামৈকাদশী (জীগম্মগঞ্কক) চাতুষ্দাস্ত রত সমাপ্ত; 
অপযছে শীআীহরির উন, আীজীকৃঞ্ষের বখযাজ। 

বৈষ্ব-ব্রত-ভাঁলিক! | ২২৯ 

| ১২ রবিবার়। 

৩১শে রবিবার । 

১৪ই লোমবার। 
১৫ই মঙগ্বার। 

১৮ই শুদ্রবাখ। 

২৫শে গুক্রধার। 

২৮শে €সামবার। 

১৩ই বুধবার । 
২৭শে বুধবার 

৮ই মোমবায়। 

] ১১ই বৃহস্পড়িধার । 

১২ই শুক্রবার । 

২৫শে বৃহস্পতিবান। 

৮ই বৃহস্পতিষার। 
১ই শুক্রবার । 

১২ই সোমবার । 

২৪শে শনিবায়। 

২৯শে বৃহস্পতিবার । 

৬ই পা 

0৯ ৯ই রহিবান 



২৩৩ ভর্জি। [ ১৫শ ধ্ব-১*ম ও ১১শ পংখ্যা। 
বি 

॥ নি ঙশ র্ ॥ ০ম ঠা ॥শ ঃ ক 

রর সক 

শীত্রীরফের জজ দর সমাপ্ত) ১২ই বুধবার । 

একাদশী ২৪ শে সোমবার । 

পৌঁষ। 
একাদশী | | *ই সোমবাত। 

একাদশী  '২৫শে বুধবার । 
| মাঘ। 

একাদশী ১০ই বুধবার। 

পুষ্যাভিষেক ১৪ই রবিবার! 

এন্ডাদশী *৫শে বৃহস্পতিষায়। 

ফান্তন। 
হসত্ত পঞ্চমী শ্রীরুষ্ণার্চন ৩র! শুক্রবার । 
শ্রীশ্রীঅতৈতপ্রভূর আবির্ভীবোৎ্সব মা সপ্তমী) ৫ই রহিবার। 
ভৈমী একাদশী ৯ই বৃহদ্পতিবার 
শ্রীশ্রীনিত্যানদ্দ প্রভুর আবির্ভাবোতম ১১ই শনিবাব। 
একাদশী ২৫শে শনিবার । 
শ্রীশ্রীশিবরাত্রি ব্রত (২) ২৮শে মঙ্গলবার । 

চৈত্র। 
একাদশী | ৯ই শনিবার ! 
আমর্দকী ব্রত (শ্রীত্রীগো বিদ্দচ্চন) ১০ই রবিধায়। 
শীশ্রীগৌরপুণিমা শরীতীমন্মহা প্রভুর আবির্ভাযোংসব ১৩ই বুধবার। 
শীতরীকৃফের দোঞাযাও। | 

(এই দ্দিবসে ৪৩৩ চৈতন্যান্ আরস্ত 1) 
একাদশব ২৪শে রবিষার। . . 

্ধ্য £_(১) "শ্রাবণে শুরু পক্ষেতু একাদশ্যাদি পঞ্চফে, হিন্দোলোৎসধনং 
কাধ্যং চতু্ধর্গ মভীদদ, না।” ইত্যাদিবচনানুস।রে গন্ধর্্বাচরিত পূর্বাহ্ন প্রাপ্ত 

ভিধি ধরিয়। নথি হই । এতদেশে ইহাই প্রচলিত। 
(২) শ্রীবৃদ্দাবনে বিদ্ধা ন! হওয়ার শিরীন ব্রপ্ত ২৭গে সোমবার হইবে। 
বিচ অস্ত্রে ঈীক্ষিত। (যতি ধর্ম পরায়না) বিধবা ছিজ গড়ীগণের এই বিধানে 

উপবাস করাই একাস্ত কর্তব্য। . 



শরীস্্ীমনিত্যানন্দপ্রতুর প্রেম-প্রচার | 
(লেখক ।--পণ্িত-প্রীযুক্ত গোপেন্দু ভূষণ বিদ্যাঁবিনোদ 1) 

€ ২) 
মরি কি মধুর নাম! 

কলিগ্সীবুল-পাবন, কোটী ভকত শাস্তিধাম। 
সেধে-কেণে নুধা বিলাইছে দেশে কৃষণাগ্রজ রাম। 

ভুবন ভাষাল প্রেমের যে ঢেউ, 

সে গোপত প্রেম জানিত কি কেউ! 

গোগে।কে'তৃলোকে-চির-আধত্ত নিতাই বিলাল' মাম; 
নগরে নগরে, প্রতি ঘরে য়ে, প্রতি দেশ, প্রতি গ্রাম 

৮4182. 
ছুটিছে প্রেমের । রান। 

নিতাই'কঠে মুরদ্-মন্তে উঠিছে মধুর, তান। 

সংকীর্তনানন্ন'মগন পুলকিত শত গ্রাথ। 
মে অমিয়াশানে "ভুবন: তুষ্ট, 
ভকত*চকোর পরম, পুষ্ট, 

সকলি হট, কেবলি রুট পরম কঠোর প্রাণ 
জগাই-মাধাই জাগ্রত পাপ--জগতে মুর্তিমান্। 

ডি 
মল্প মাঁধাই ওই! 

ঝল্পক-শ্বরে গল্পক-করে হ্াফিছে--'জগাই কই!” 
হস্থে দও অতি পাষণ্ড যল্প মাধাই ওই 

নীরব পাখীর শাখী-শাখে গন) 

ছুটে না হর্ধ গরশি' বিমান 



শুই 
০০০০০ 

ভক্তি | [১৫শ ধর্ষ)১০ম শু ১১শ, সংখ্যা। 

নিরব দকলি নদীগ্জালগরে জগাই'মাধাই বই। 

নারব নদায়। নীরবে কাহছে--'জগ্ুই-মধাই ওই 1 

0৪) 

কঠিন কঠোর প্রাণ 

ঘমের দ্বোসর জগাই-মাধাই নাহি মনে ভগনান্। 

গম্পটী ভীতি কম্পিত-শত ভক্ত-তঙ্জন গান। 

সভগ্বে কাতরে কীপিল ধমনী, 

নীরবে প্রকৃতি কাদিল অমনি, 

শীরব তুধ্য, নীরবে নুর্ধ্য অত্ত অচলে যান্। 

কঠিন-কঠিন মাধাই রে তোর বজ্হিন প্রাণ 

(৫ ) 

উঠে না আর গো রোল )-- 

মুরশী কে মধু মৃদঙ্গে মধুমাখা, হবিষোল। 
শীরধ আজিরে মণ্দিরে মধু-মন্দিরা বীণ] খোল । 

শুধু সে দয়াল হরিনাম গায়, 

যচিয়া মাধিরা করুণ! বিলায়। 

পাতন্ধী মাধাই করিছে প্রহার, নিতাই দিতেছে কোল। 

মার খায় আর করুণ! বিলায়, মুখে বলে--হরি বোল ।” 

(৬)? 
রক্ত-মাখানো গাঁ। 

গ।রিছে মাধাই,_-ধরিছে নিতাই জড়ায়ে তাদের প। 

বলে-_"ও মাধাই ! দয়া ক'রে ভাই, একবার 'নাম' গা' ॥। 

কুকারে নিতাই--“মারিবি রে যার্_- 
মুখে 'লনাম' শুধু বল্ একবার, | 

থলে বিনা-মুলে কিনে নে রে মোরে, একবার ফিরে চা? |" 

(তবু) ষণড চু'গলা দণ্ড লইয়া পৃষ্ঠে মারিছে ঘা। 



ত্যে্ট ও আষাঢ়, ১৩২৪।] প্রীমক্ষিত্য নন্দপ্রভূর প্রেম-প্রচার। ২৩৩ 

€ ৭ ).. 
জগাই দাগে জগৎ কাপে, হেথায় প্রভূ দরদী 

নিতাই তরে উচ্চাসভরে” উঠিল মি কীঁদিয়া। 
আফিল তবে তথায় যবে পাবক প্রেমপযোধি, 

তখনে! প্রেম বিলাতে ছিল নিতাই তারে সাধিয়া। 
(৮) 

আইল নিমাই, ভাই-ছুইজন গাইল দ্িব্যশিক্ষা ; 
ফুটিল চক্ষু, ছুটি বৃতুন্ষু, পেল প্রেমহুধা ভিক্ষা । 
লভিল দীক্ষা, প্রেম, তিতিক্ষা, দুইটি পাতকণী ভাই; 
ঈশ্বরে করে বিশ্বাস, নম বিশ্বপতির পায়। 

(৯ ) 
বিশ্মিত হেন দৃশ্য দেধিয়া--মাঁধাই ধরিল পা? 
--গৌরবরণ "গৌর" অঙ্গে লেগেছে যতেক খ!। 

--গোৌড়দেশের গৌরবরবি ভাতিল নদীয়া! গায় 
ভক্ত তখন মুক্তক্ঠে 'নামের' মছিম1 গায়। 

|. (১০ ) 
মরি কি অভুত তব প্রেম-পরচার! 

হে দয়াল! নিতাই শুনব! 
মার খেয়ে প্রেমধন বিলাইলে হায় । 

উদ্ধারিলে কঙ নারী নর! 
প্রেম সে পরশমণি পরশি বারেক 

কত লোহা হয়ে গেল মোন! 

 জগাই-মাধাই পাপী ভাই ছু'জনার 
ঘুচাইলে ভবে আনগোন|। 

আমরি করুণা তব করুণাবতার! 

কীর্তি তব রহিবে অক্ষয়। 

 ম্মরি? এ অপুর্র্ধ তব প্রেমের প্রচার: 

বিশ্বভরি' গাবষে তব জয়। 



কাম ও প্রেম। 
(লেখক ।--শীযুকত সন্তোষ কুমার দরকার ) 

০০০০ 
ষ 

কাম ও পরম নামে যে ছুইটী বিষ আছে তাহার অর্থ ভিন হইলে থা 

কাল আরধকাংশ, ছে একরাত্র রমণ। ব্যভিচার পূর্ণ অ্লীলতায পরিণত 

হইয়াছে কিছ প্রেম শখের অর্থ যান্থবিক তাহা নহে। প্রেযের অন্তন্তরে 

যে এক শুর স্বান মুক্ত এম সিহত আছে আহা আনুধাবন করিতে গারিণে 

মেই রমে চি ভবিভূত হইয় সমস্ত প্রকার ভেদ, রম, দুরিভৃত হই যার! 

আর কাঁধ-কাম প্রেম হইতে এক শগ্র বু মায়িক গণতে ইহাই 
ব্যাচার। ইহাই রতি অথে আ.ঞ কাল বাবহৃত হইয়া থাকে 

বাম, ক্রোধ, শোভ, যোহ, মদ, মাংম্ধা এই হরটা বিপু? ইহার মধ্ 

বাই সর্ধাধরধাদ। এই কাম প্রতিহত হইলে ক্রোধ রশ ক | 

কামনার আঁতিশযো লো, এই দুর্দমনী় কাম হইতে জ্ঞান আবরিও হইগলেই 

(হি বা মগ রি জাগে খাছ? হয়| ইছারই রাহে দীৰ মাগর্দে 

নিত ব! উএপ্ত হইয়া গড়ে। মদ হইতে মাংসর্ঘ) ভাব বা পরশ্রীথক।তরতা 

্গিয়। উপস্থিত হয়! এই দুর্জয় কামই ইঞ্জিনের নেতা আর মানব ইহ। 

হইতেই ধ্বহণের গথে গশ্রসয় হয়। | 
“কাম ওয ক্রোধ এষ রঞজোগণ সমৃদ্য। 

মহাশনো মহাগাপ্রা বিদ্ব্েন মিহ | বৈরিণম ॥" গৌতা ৩৩৭) 

'এই কাম ও তৌ রঙ্গোণ্ণ হইতে সমূৎগ্। ইহ কিছুতেই পুরণ হা 

মা, ইহা অতিশয় উগ্র (গহ পাপ) ইহাফেই এ সংসারের পরম শক্ত বলয় 

জানিবে?' এই কাম ও ক্রোথের প্ররোচনা য় ীব যাবতীয় গা কার্য করি 

থাকে, ক্রোধ, কাম হইতে পৃথক মহে, কারণ কাম বাধা গ্রা্ হইলেই ভ্রোধ 

রপে পরিগত হয় তাহা আছি পূর্বে বলিয়াহি! জগতে যত ব্থ আছে সম 

পাইিশেও কাথলার উদর কিছুভেই-পূর্ণ হয়না ইহা হুণীর ও মহাগাণ 



উষ্ট ও অযাঢ় ১২২৪] কাম ও প্রেগ। ২৩৫ 

গরপা যখন আমার কিছুই ছিল] যখন দারিডের ভীষণ কষ'ঘাতে-গ্ষত 

বিক্ষত ধেহে সংসারে প্রবিষ্ট হইয়াছিল।ম-_ তখন" মলে. কিতাম ঘি কোন 
প্রকারে পঁচিশটী টাকা আগ হয় তাহ! হইগে একরপ চগিতে পারে কিন্তু যেমন 

গঁচিশঈি টাকা আয় হইল, ভাগনি লাসনার গেলিছান শিখা ইন্ধলের জন্য ধীরে 

ধীরে জিয়া উঠিল । আবার গ্রথম মনে হইল যদি আর পচ টাকা বৃদ্ধি হয় 

ওধে বেশ চলে, যি তাত1ও হইল--আঁরও পাচ টাকা-হায় | জেমেই আগা 

বুদ্ধি পাইতে লাগিগ। ক্রেমে শঙ্গপত্তি কেট্রাপতি হইবার বাসনা-কামনার 

নিবৃত্তি কিছুতেই লাই--সদাই অন্ডাব। আকাজঙ্কার পরিতৃপ্ত সাধন গা হইল্জে' 

ক্রোধের উদয় হয়! কামনার অনল প্রবল হইয়া উঠে । 

এপানে কাম কি-ভাহাই ধারণ] কর! কর্তব্য . ধ্ি? জেগের ইচ্ছা 

কামন।। ছঁীবের মধ্যে যে মঙ্গল বিকম উঠে সে সঙ্গত বকুল বং টঈ মন। | 

মনের গতি ধিরস্তর পরিখভীত হইতেছে । আধার ভেদে আধেমের পনিনর্ভুন 

হয়ত মনের নিক্ষটে যখন রূপ, রস, গন্ধ, শ্। স্গর্শ আমে তখন ম্ম র্প 

ভেদে আকার ধারণ করে! মনের বিষয়াকারে গরিণতি হওয়াকে বৃত্তি বলে; 

ইহাই কাম। রূপ, রপ. গন্ধ, শক, স্পর্মানির ভোগের ই কমন; আবার 

নিজের দেহকে হুন্দর রাখা, ফিট, ফাট, রাধা, অকূ চন্দন, বনিত। বিঙ্গামে রাধা 

ইহাঁ€ কাঁধনা! জীবের যে এ ইচ্ছা হয় ইহার মুলে একটা অজ্ঞান, ব1 অবিগা। 

ণাকে। এ অজ্ঞানের গ্রস্জাব স্বরূপতঃ শুন্দর- যাহ গভাবতঃ রমণী দর্শন-- 

অন্জান তাহাকে ভুলাইয়া দে, যাহা হুদার নছে তাহাকে হার করি চক্ষু 

সন্মুখে ধরে তাই রূপ, রস গন্ধ, স্পর্শ, শন্দাদি এত হুন্ধর দেখায়। অজ্ঞানাদ্ক 

জীবের ভোগের যে ইচ্ছা গাহাই কাম বাকামনা। ঝমনা মনের ধর্ম বহু 

প্রকারে মন ব্ষিয়াকারে রূপান্তরিত হয়। অনবরত বিষয় চিন্তা করিধো নিষিয়ে 

আশক্তি গনিবে, এই বিষয়াশত্তি বড়ই মধুর বড়ই প্রীতিগ্াপ। এই আশল্তি 

হইতে তৃত্ণ জন্মে-এই তৃষ্ণার নাম ধাম বা কামনা । প্রতিহত হইলে যে 

জালা হয় সেই জালাই ক্োধ। ক্রোধ জন্িলেই মইয) কাধ্যাকাধ্য মিচার শুণ্য 

হয় ইতছ মোহ) মোহ হইলে বুজি ভরংশ হয় তখন কিম ছাগু রগ মংসারে 

গতন্ পু 4. 



২৩৬ ভক্তি । [১৫শ বর্ধ,১ম ও ১১১) সংখ্যা । 

ণ্ধুষেনাব্রিয়তে বহির্বথাদর্শে। মলেন ঢ। 

যথোন্বেনাবৃতে। গর্ভস্থ তেনেদম|বৃতৎং ৷” (গীতা ৩।৩৮) 

"যমন বহি ধূম দ্বারা, মল দারা দর্পণ এবং জরাদু দ্বারা গর্ত আবৃত হয় 
তদ্রপ কাম দ্বার] জ্ঞান আবৃত থ।কে।” | 

মন বিষয় ভোগ রূপ সংসায়ে গিয়া পড়িলে বিষয়াদি অনুকুল হয়। তখন 

অনুরাগ জন্মে। অনুযাগ যে বস্তর উপর জন্মায় তাঁহাকে লইয়া মদে মনে নানা 

রূপ কল্পনা! জঙ্সন] চলিতে থাকে-বুদ্ধি ভখন বিষয় মদে কলুষিত হইয়া মিশ্চয় 
করিয়াছিল---বিষয় সেবা কর! কর্তব্য ; জীব এই রূপে বিষয় কামন1 করিল-- 

আমার জায়, আমার চিত্ত, আমার প্রাাদ হউক। এই তীব্র অভিলষযেতু যে 
চিত্ত বৃত্তি গ্কাহাই কাম। কাম মনের ধর্ম--কাম হঙ্কল্প যুলক। 

প্রথমে সঙ্কর পরে কাম। ইষ্ট সাধনের বাদনারপ অজ্ঞান সড়ৃত দন্বপস 
হইতে কাম ব! ইচ্ছা--অপ্রাপ্ত বিষয়ের প্রাপ্তি সাধনে যে চিত বৃত্তি তাহাই 
কাম। এই কাম হইতে রজ, ক্রোধ হইতে তম গুণের উতৎপভি। কাম কর্মের 
কারণ এই জন্য কামের প্রাধান্য । 

তুমি পরম! হুন্দরী কোন রমণীকে দেধিলে--তাহার রূপ, যৌবন, বিলোল 
কটাক্ষ, হাব, ভাব, বিশাস, বিদম তোমার চক্ষে পড়িল ;) তখনি তোমার ভোগের 

আকাজ্। জাগিয়া উঠিল। প্রথম দর্শনে আত্মহারা হইলে--ক্রমে নিরত্তর 

তাহাকে চিন্তা করিতে লাগিলে কিম্বা মধ্যে মধ্যে আবার তাহাকে দেখিতে 
গাইলে, ফলে বূপজ মোহের হষ্টি হইল) তখন তুমি পতঙের মৃত মেই 

রূপাক্সিতে ঝাঁপ দিলে। এই মন সংকল যোগ-এই মনমি যোগ বৃত্তির 

নাম কাম। আমাদের পুরাণে কাম দেবতার একটা নাঁম মনমিজ। এই 

কামের বাস্তধিক বন্ধ তন্ত্রতা নাই, আমাদের বক্তব্য বিধুয় ভূত যড়রিপুর মধ্যে 
অন্যতম ব্লবান। লংস্কৃত চন্ত্রোদয় নাটকে মোছের পক্ষে কাঁমই প্রধান 

ধা 

সেমাপতি। 

এক্ষণে ভাবিয়] দেখ মান! তোমার এই কামের গরিপুরণেগ জন্ত কত 
আগ্রহ, কত ঘত্ব! পরিণামের লাভালা্ড বিচার কর, বর্তমানের হুবিধ। 
অহুযিধা বিষেচন! কর) যে বন্তর জন্ঠ তুমি লালায়িত সেই বার তর তন রূপে 
“বিচার কর, দেখিবে কাম থাকিবে না-মন-সলিল ছইন্ডে উিত নুদ্ বুদ 



জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ়, উন 1. কাম ও প্রেম। ২৩৭ 

“মন-সলিলে মিলাইয়া যাইবে। এই কাম বর্তমানে নানারূপ উতকগার জনক 
বছুবিধ যন্ত্রণার কারণ; তাহ। দুঃখ কর ত বটেই, পরিণামে অনুতপ্ত, যন্ত্রণাপ্রদ 

ও বিপদ জনক। অহুন্দরকে সুন্দর ভাবা, ছুঃখকে নুখ ভাবা, অজ্ঞানের 

কার্য; এই কাম অজ্ঞান সম্ভৃত। ..এই অজ্ঞান সত্ভৃত কামের উচ্ছেদই 
মানবের দেবতব। কামই মানবকে ক্রমে নিচের দিকে টানিয়া লইয়া যায়_. 

নরকের দ্বার উন্নত করে। 
কাঁমই যখন প্রবল ভাব ধারণ করে, তখন কুস্তিরাপি সমকীর্ণ কঞ্গোল- 

মালাময় নদ-- তখন ইহা কি ভয়ঙ্কর! আবার ইহা যখন অপ্রবল ক্ষুদ্র খন 
ইছা পদ্থিণ পন্বগ মাত্র। আবার এই কামকে যথাশান্ত্র কর্তব্য বুদ্ধিতে সংযত 
ভাবে পরিচালিত করিলে পর ইহা সংশে!ধিত বিষের মত মানব জতির ৩থ। 
জগ্ঘতের উপকারক বপ্ত হইয়া থাকে। এই কাম আছে তাই স্টি প্রবাহ নষ্ট 

হয় না--কাম না থাকিলে জীর, জন্ত, কীট, পতঙাদি জন্মিত না- জীব ন। 

থাকিলে স্থষ্টি ধার থাকিত না--জগতে প্রণয়ের বিষান ঝাজিত। এই যথাশান্ত্র 

ম্যত ভাবে সেব্য সম্যক গুযুক্ত কাম হেয় নহে । এই কামই আবার 

চতুর্ববর্গের মধ্যে অন্যতম। | 

কামের গ্রাবল্য এতই অধিক যে, মানব কামকে জাপনার আয্ন্তে আনিতে 

গারে না বরং কামের আয়ত্তে আইসে, কামকে অত্যজ্য নেশার মত করিয়! 

বসে। কামের আত্বাদ লবণাক্ত কিন্ত লবণ জগৎ শরীরের পক্ষে একান্ত 

প্রয়েজনীয়। 

প্রেম শ্বচ্ছতোয়া ভটিনী ! প্রেম-তটিনীতে কল্লোলের ভীষণ গজ্জন নাই 

জর কুভ্ভীরের গমনাগমন নাই, ইহ! নীরবে হৃদয়ে বছে, হদয়ের অত্যন্তরকে 
সরম-কোমল ভ্রবীতৃত করিয়। দেয়। মালি পাপ ধুইয়া মুছিয়। পরিষ্কার 

করিয়া তুলে; সেই পরিষ্ৃত দ্রবীভূত হৃদয়ে সহজেই পরমার্থ জ্যোতি বা 

ভগবৎ কৃপা পতিত হয়। কাম যেমন উত্কঠা-কঠোর-সংকল কুচিস্তায় 

প্রকৃতির জনক ধুলিয় বর্তমানে ছঃখ কর, পরিণামে নানা যাতনা ও কত 

বিপদের হেতু হুইয়] থাকে, প্রেম কিন্তু ক্ষি বর্তমানে কি পরিণামে সকল 
সময়েই মধুরতাম়--দুঃখ হন্রনাযয় কোল অবস্থাতেই নাই) প্রেম মিরাধিল 

অ'নশা, অথ শাস্তি। 



২৩৮, ভক্তি [ ১৫শ ব্১,ম ও ১১, সংখা! 

তবে পপরীত ছুঃখের কারণ বলিয়া কব্রি) ধলেন--গাহ। আসল প্রেম 

নহে । সংসারিক প্রেম মাঝেই কাম মিশ্রিত। অল্প হউক বেশী 'হউক 

সম্পূর্ণ কাম বজ্জিত প্রেম কদাচিৎ দৃষ্ট হয়। মানব লিক্ষাম না হইলে তাহার 
প্রেম মিক্ষাম হইবে কি রূপে 1 আর নিক্ষাম শা হইলে সে গ্রেম কাম মিআিত। 

কাম মানুষকে স্বার্থপর করে। প্রেম স্বার্থত্যাগী করে ধে প্রেম, গ্রেমপাডকে 

চক্ষুর আড়াল করিতে চায় ন, গ্রেষ আরও দুরে থাকিলে জং জীখারপাধৎ 

্রতীস্ত করার, তাহা বিশুদ্ধ প্রেম লহে। সে প্রেমে কাম-খাদ মিশ্রিত আছে 
কাম যধন প্রেমের আসনে বদে আর আমরা কামের সেবক, সেই ফাঁমকে প্রেম 
বণিয়া হুখ্যাতি কার! কি অন্ধ ভ্রম-কি বিশ্বাস! তবে কমাচিৎ কাম- 
অঙ্গার স্পের মধ্যে গ্রেম-হীরকও পাওয়৷ গিয়া থাকে | 

প্রেম ভোগ চায় না। নিঞ্জেকে তুলিয়া নিজের দুঃখ, হুখ, হিভ, অহিত্ধ, 
ভুলিয়া! যে গ্রেম তাহাই আসল প্রেম। গৌপিকাদের গ্রেমই গ্রেমের 
চ্মোংকর্ষ। সেই প্রেমের কোন ব্যবধান দাই, জজ্জ।। ঘ্বণ1, দারখত কর্তব্য 
জ্ঞান সমস্ঠই প্রেম-খাতে গড়িয়া গিয়ছে। এ প্রেমে কামের পুতি গর্ধ নাই 

জ্বালাময়ী তৃষা মাই-কেবল লি, চত্ররকরের স্থায় নির্মল ও মধুর দাম্পতা 
প্রেম সআধারণত্ঃ এটা প্রেম নহে। তবে আঘর্শ সভী সাধ্বা কখন কখন 

যথার্থ প্রেমের উচ্চাসন ঘ।বী করিয়া ধাকে। তাহার তৃষ্টান্ত পুরাণে বিরত 

নহে। স্বামী রুতরা্র জম্মান্ক; তাই, পড়ী গাঙ্ধারী আপনার চু ের দত 

আব করিম জম্মান্ধ হইয়া] রহিলেন।. গ্রেম সঙদ্ধে ভানবডে, পুরাণে, যেধঃ 

লাহিত্যে অনেক অমূলা উপদেশ আছ। আমার স্ভাঘু দীন লেখক এই ধঠি 
বিষর অধিক আর কি বুঝাইতে পারিবে! প্রেম যেকি তাহা বুঝান যায়না, 

অমভবের জিনিযি। প্রেমরস যিনি অনুভব করিয়াছেন তিনিই জানেন ইহ! 
কত মধুর, কত হন্দর!! এই প্রেমফল ধিনি.পাত করিমাঞ্ছেন তিনিই ধন্য" 

তাহার জম মার্ক! আমর] কেবল কামের মেঝ করিতেছি। প্রেমের মাহায্ময 

কিবুঝি? আর কি ববুঝ।ইব। 



ভারতে ধন্ম “বিপ্লব ও তীগৌরাঙ্গ-গ্রভাব। 
(লেখক 1--শ্রীযুক্ত চারু চন্দ্র দকার)) 

শীলা 0. ডি সপ 

আধ্য খাযগধ বেদের বছ দেবতার মধে) বিধুুকেই পরম চো বা গিয়া 

উল্লেখ করিয়াছেন। মেই বিগুকে ৪৮৮ 1র জন্য খ|ছার। উগাহানা ও যঙ্গামষ্ঠান 

করিতেন 2 

বদ ব্প্রাসো বিগন্য হো জান ং যা ২ তে বিফোর্ধজ গরম পম) 

| | স1মবেদ ২১০২৩ 

বিষ/ই সাক্ষাৎ যক্ত দুর্তি এবং যক্জিকের।ই বৈধ বলি! উক্ত হ্ইয়াঙ্ছেন।, 

বৈষবে। ভবতি িধর্ ষক্তঃ শ্বয়ৈবেনং। (তবে হ্রাঙ্মণ ।) 

শান্্র হইতে আরও অবগত হওষা হায়-পবর্গ কামো য্দেত" 

অর্থাৎ হৃখম়স্বর্ঘধাম পাইবার জন্য ধঙ্ানুষ্ঠান কর! ইহ্|র দ্বারা অনুমান 

হয় যে বৈদিক যুগে আধ্য ধধিগণ যাজক বা বৈধব ছিলেন এবং কাহার! 

জারি অগুষ্ঠান করিয়া বর্গ ঈপ্বর প্রাপ্ত হইতেন। যনুর্ষেদীয় একটা মন্ত্র 
হষ্টতে অগত হওয়া যাদু যে, মে সময় অহিংসক মণ প্রচলিত ছিল, তজ্জন্য 
যষ্ছদিতে পণ্তবধ এচপিও থাকা সন্তব গর মনে হয় না. 

"ম[হৎসী পুরুষং জথ২।” 

এবং মাফ ভক্ষনও-নিষিদ্ধ হইয়াছিল £-- 

ন মাযাণা অধীর অযজিয়া বৈমাাঃ। (দৈদ্রা়ণী সং (ভু) 
ন মাযাগামূ অন্বীয়াদ্ অমেধ্য। ৰৈ মাষাঃ। কেঠাসং (কু) 

মহ ভারত হইতে অবগত হওয়া যায় যে এরদিত্ধ ভারত যুদ্ধের গর সমানে 

কলি প্রবেশ লান্ভ করে। মহাযুদ্ধের সময ভগবান ক এজগতে বর্তমান 

ছিরেন, তিনি যত্তদিন বীর পাদ পর দ্বারা এই পৃথিবীকে পর্ণ করিয়া ছিলেন 
ততদিন কলি ধরাডলবে ক্পর্ণ'করিতে পারে নাইস 



২৪৪ ভক্তি । [(১৫শ বর্ধ,২-১০ম ও ১১ সংখ্যা। 

যাং ন পাদ পদ্বাত্যাং স্পর্শে নাং তনুদ্বয়ামূ 

তাবৎ পৃথ্ী পরিঘঙে সমর্থোনান্ভষৎ কলি; &, (বিধুং পুরাণ) 

দিন গগবাম স্বর্গে গমন করেন সেই দিনই কলি দাদিয়া উপস্থিত হয়। 
যন্থমিন কুষোধিবং যাত স্শ্মিসেখ তনাহমি। 

গ্ররতিপন্নৎ কলিযুগৎ তম্য সংধ্য। নিবোধ মে 

(বিষ পুরাণ 81২818০) 

: এই কলির প্রন্ধাবে বিষ্ু ভক্ত. যাজক ব্রান্মাথগণ ধর্ম ত্যাগ করিয়া বিপথ 
গ্ামী হইয়া! পড়েন। এই সময় হইতে সমাজ অবৈদিক কার্ধ্যাদি এবং 
ঘজ্ঞাদিতে পণ্ড হনন ইত্যাদি হিংসা প্রচলিত হয়। উহ নিঝরপার্থে 
এক মহ! বিপ্রদ উপস্থিত হয় এক্ সমাজ প্রধানতঃ ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া 

পড়ে। একক দল জীব হিংসার সাপঞ্ষে এবং অপর দল উহার বিপক্ষে দাড়ায় । 

এই উভয় দে ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণেরই যোগ ছিল । মহাভারত ও বিষু পুরাণ 

হইতে অবগত হওয়া যায় যে, কুরুবংশের মর কৌশলে ইক্ষাকুগণ, উত্তর ভারত 

ও মগধে শিশুনাগপ্ণণ রাজত্ স্থাপন করেন। ইহার পর ত্রঙ্গণী ধর্ম অত্যন্ত 
প্রবল হইয়া উঠে বেদ্দিক ক্রিয়া কলাপাদি লোপ পাইয়া তৎ পরিবর্তে পশুবধ ও 

হিংস!দি কার্ধ্য বৃদ্ধি পায় এবং বছ ধর্ম সন্গ্রাদ্ায় গঠিত হয়। এমন সময় 

অহিংমা ধর্ম প্রচ!রের জন্য গৌতম বুদ্ধের আবির্ভাব হয়। তাহার পিতা মাত। 

বৌদ্ধ ছিলেন। বুদ্ধ শ্বমত প্রচার করিয়া তপ জপ য।গ যজ্ঞ ইত্যাদি নিবারণ 

করেন। বুদ্ধের সম দাময়িক মহাবীর 'জৈন ধর্শ প্রচার করিয়া কিঃ পরিমাণে 

বৌদ্ধ ধর্মের পোযকতা করেন। প্রায় ছয় শত বশর ভারতে বৌদ্ধ ধর্ম প্রচপিত 

থাকে । বৌদ্ধ ও জৈণী প্রভাবে বৈদিক ও ব্রার্ষণী ধর্ম শিথিল হইয়া! পড়ে । 

ুদ্ধদেখের আবির্ভাব কালে ব্রাঙ্মণগণ বড়ই নিরিহ ভাব অবলম্বন করিয়াছিলেন। 

কিন্তু তীহার তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গেই নব প্রতিষিত, বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি 
আক্রোশ প্রকাশের অবসর গাইলেন। শিশু নাগ বংশের পতন হইবার গর 
নন্ববংশের নয়জন রাজ। গ্রায় শতষ-্সর রাজত্ব করেন তদনন্তর মো্যঘংশের 

আবিভাব হয়। মোধ্যবংশের প্রধম নৃপতি চন্ত্রগুপ্ত ৪৬৭ খঃ পুঃ মিংহাসনার 
হন এবং প্রায় ২৪ষতসর মগধে রাজত্ব করেন তাহার সময়ে দেশের সর্বত্র 
শিব ও তি, মন্দির বিদ্যগান ছিল। চত্্গণ্ত হইতে বৃহদ্রধ পধ্যস্ত নয়জন 



জ্যেষ্ঠ ও আষাঢ়, ১৩২৪1] ভারতে বর্দ-দিগ্লীৰ ও জীগোরাল | ২৪১ 

মৌধ্য নৃগত্তি ১৩৭ বস খাজঙ করেন। মৌধ্য লমাট অশোক একজন 
গৌঁড়। বৌদ্ধ হইলেও লকল ধর্পের গ্রতি সমভাবে সম্মান প্রদর্শশ করিতেন। 

তথাপি ব্রাহ্মণ ধর্শোঘ নে) ব্রাঙ্মণগণ পত্র হইতে পারেন দাই, কারণ 

"ঙ্ড স্তা” ও “ব্যবগার লমত]' প্রচার ও জীৰ ছিংলা রহিত বরিক্সাহিলেল। 

বলি প্রিয় ব্রাঙ্গাপগণ বঞ্জ পুর্থাদিতে জীব ছিংলা করিতে পাইতেন না জাত 
তাহারা জোথািত হইয়া, মৌধ্যবংশ ধ্বংশের জন্ত ঘদ্ধ পরিকর হন, কিন্ত 
অশোকের লমন্ধ 9%জাদের মনোরখ দিদ্ধ হইবান্ধ মুধোগ ত্বটে নাই। 
অশোকের মৃত্যুর পর হখন মৌর্য নৃপতিগণ হীন বল হইয়া পড়িলেন তখন 
ব্রাহ্মণগপ গ্রধাল ফেলাপতি পুধ্যঘিত্রকে ক্ষাগন্কের লোভ দেখাইয়। সাজার 

বিরুদ্ধে উত্ভেজিত করিয়া তুলিলেন। পুষ্যমিত্র ঘৌদ্ধতেষী ও পরম ব্রাঙ্গণ স্তক্ত 
হিলেন, তিনি সিংহাসনাকুঢ় হইয়া আহিংসা ধর্পের বিকদ্ধে এক বিরাট অশ্বমেধ 

যজ্ের অনুষ্ঠান করেন 

গুলগবংশ ধাতিষ্টাত1 পুধামিত্রের আধিপত্য বিগ্বায়ের সঙ্গে সঙ্গে ত্রাঙ্গণ- 
গণ পুনয়ায় সমাজ, ধশ্মী এবং আচার ব্যহহারের নেতা হইলেন। শুলাগণ 

১১২ বৎসর রাজত ফরেন।। শেষ গুগাধিপ দেবভৃতি তাহায় মন্ত্রী কাথ বাছুদেহ 

কতৃক নিহত হন। 

কাখষংশ। দেষতত্ডিকে জত্যা করিম! বাতদেব লিংহামনে বসেন ও কা 

বংশ প্রি! ককেল: দেব্ভৃতির হত্যাকাণ্ড লইয়া বাহ্মাণদিগের মধ্যে গৃছ 

বিবাদ আবত হইলেও ব্রাণদিগের গ্রাধথ19 অপ্রতিহত ছিল। 

শকষংশ ও আবন্ধ নৃপত্তিগণ সাম্যবাী ছিলেন ত্রাঙ্গণ ও অ্রমণ উত্তয়কেই 

সমাদর করিতেন। | 

নাগবংশ। শক পাট কনিক্ষে যড়ে 'অহাধান”' ধন্বের জৃত্ুগাত ছু 

এবং নাগাজ্ঞনের যন্থে মহাান মত্ডের প্রতিষ্ঠা হয়। সাতবাহন বাতা 

নাগাজ্ডরনের পৃষ্ঠপোষক দিলেন মহাযান ধর্মে গীতা ও উপনিষলের তত্ব প্রচার 

থাকাতে আন্রাঙ্ষাণ সাধারণ সার খশ্রয় করেন। অহিৎসা ও পুপ্যবাদ এই 

ধন্মের মুল নন । . | | 
গুপ্তবংশ। এই বংশের নৃপন্তিগণ ব্রাপগপ ভক্ত ছিলেন। ৩১৯-২* থুঃ 

গুপ্ত লাআজ্যর প্রতিষ্টা হন্ব। এই সময়ে রাজন বিজ্াগের প্রধান প্রধান কর্- 
জ১ 



২৪২ ভক্ি | [১৫শ ব/-১,ম ও ১১শ, সংখ্যা । 

চারীগণ বৈদিক বিপ্রগণের পদ্মাবলগ্বন করেন। সমু গুপ্ত অশৃষেধ যকত করিয়া 
রাহ্মণী ধন্বের প্রাধান্য শ্রতিষ্ঠা করেন। গুপ্রগর বিষ) উপামক ভিলেন: ইহা- 
দিগের মধ বিল্ুমদিত্য সর্প প্রপিদ্ধ হইক্কাছেন রতিহ|সিকগণ এমন 

কয়েন যে, যশোধন্মই চক্রপ্তপ্ত পা ছিগীয় বিক্রমাপিত্য ছিলেন । ঈটলি শৈব 

হইলেও সকল ধর্শের প্রতি সম দ স্থান গ্রক্কাশ কারতেন। গুপ্ত নুপতিগণের 

সপ হইতেই বোদ্ধন্ম হীন প্রত হইতে থাকে এবং তখন রাজপুত নৃপতিরপ্দ 

বৌদ্ধ ধর্মীকে মমূলে বিনা করিব।র জন্য বন্ধ গরিকর হন তজ্ঞন্য ত্রার্রণ্য- 
ধর্থ সর্দ্ঘত্র প্রতিগন্তি লান্ভব করিতে জাগিল এমন লময়ে ৭৮০ ধুঃআকে 

জীশস্করাচারধোর আবির্ভাব হয়। প্রায় ছয়শত বৎসর ভারতে বৌদ্ধ ধর 

প্রচলিত থাকায় ও নানা ধন ও সম্ঞরান়ের আধিত্তাব হওয়াতে সনাতন হিন্দু 

ধর্ম ও বৈদিক ক্রিয়া কলাপাদি প্রামই লোগ ছইয়া। আগিয়াছিল তজ্ঞল্য শঙ্কর 

বেদাস্কমত প্রচার দ্বারা বৌদ্ধ, গৈন, তাক্তিক মণ ধন করিয়া হি ধরশের 
পুমন্ারের মত কারন। 

 শ্রীপরচাপ্যের আবির্ভবে নৌক প্রভাব খক্জ হইপেও খৈকষ ধণ্ম তখন 
প্রবল হয় নাই। তাহার সয়ে এদেশে সাধারণতঃ তক্ক। ভাগবত। বৈদব, 

পকরাএ। বৈখানস ও কর্মহীন -এই ছয় যগগ্রদায় বৈষ্ণব ছিপেন 2 

ভক্তা ভাগনতাশ্ৈর বধ বাঃ পাঞ্চরাক্িণঃ। 

বৈথানমাঃ ধর্মাহীনাঃ যড়নিধা বৈষবা মাঃ | (শঙ্কর দিগ বিজয় |) 

কিন্তু যৌদ্ধও শঙ্ছর প্রভাবে এই সব বৈষ্ণব দ্বারা নৈষণৰ ধশ্মের বিশেষ 
উ্তি সংসাধিত: হয় নাই। শক্কর তারা বেদ বিরোধী বৌদ্ধ ধর্ম ভাবত 

হইতে লিজ্ঞান্ত হইলে তাহার প্রভাবে শৈব মত প্রবল হইয়া ,উঠিয়াছিল। 

কঘনন্তর ্বাদশ শতান্িতে রামানুজ খ্বানীর অ ভাবে ভক্তি শাস্ ও বৈষ্ণব মত 

বল তাবে প্রচার হয় কিন্তু কাহার শিক্ষ। ব্রণ ও উ্চ আতিদিগের মধ্যে 
আবদ্ধ খাঁকায়'ও বহুকাল যাবৎ ছিদুগণ বৌদ্ধ শুগ্ঠবাদী, মায়াবাদী প্রভৃতির 
সংস্পর্শে থাকাতে সাধারণের গুদ হয়ে কক্রির প্রসাব প্রুরিত হইতে পানে 

লই অবশেষে প্রেমের আধতার শীগৌরাঙ্গদেহ পঞ্চদশ শঙ্কাববীতে অবতীর্দ 

সুই উচ্চ নীচ'সকলফে শ্রম ওস্তক্ি বিতরণ করিয়া জগতকে মাতাইয়! তুলেন। 



দ্য ও আধা, ১৩২৪। ] ভাঁরতে ধর্ম-বিপ্রীব ও জীগৌরাঙ্গ ॥ ২৪৩ 
ৰ 

ভ শীগৌর-ভগবান যে দমগ "আবিভূতি হন তখন সাংসারিক জোক হিষয়- 
মদে মনত থাকিয়া তাষ্ত্রিক আচার ও উপধর্ধের অন্টান করিতেন 8. 

“সকল মংসুর মত্ত ব্যবহার রসে। 

কফ কূপ! কু ভক্তি নাহি কারো! বাসে ॥ 

বাণগী পৃঙজয়ে কেহ নানা, উগহারে | 
মধ্য মাংস দিয়া বেহ বক্ষ পূজা করে 

তখন ব্জদেশে ধশ্মের অবস্থ। অত্যন্ত শোচনীয় ছইয়। পড়িয়াছিল। শেপ 

রমা দৃঠিপাতে সর্ধলোকে ছখে বসে। 
বাথকাল যায় মস্ত্র ব্যবহার রমে। 

কৃষ্চদাম ভক্তি শৃন্য সকল সংসার 

প্রথম কলিতে হৈগ ভখিযা আচার ॥ 

ধন্ম কণ্ম লোক সঞ্চে নাম মাত গানে । 

মঙগলচণ্ডীর গীভে করে জাগরণে ॥ 

ঘর্ভ কার শিষহরি পুঙে কোন জন। 

পৃত্তগী ক্রয়ে কেহ দিবা! বচ। এল॥ 

ধন গঞ্ট করে কন্তা পুর বিভা । 

এই মত জগতের ব্যথকল যায়॥ 

যেব। ভট্টাচ।ধ্য' চক্রবন্ধী মিএ ভাব। 
গু ৬ রং ০ 

না বাখানে মুগ ধনু কুষ্পের কীর্তন। 

দোষ হাহ গুণ কারো না কছে কখন ॥ 

যব সব. বিরক্ত তপদ্থী অভ্িম।নী। 

তা সম্ভার মুখেই নাহিক হরিধ্বণি ॥.. 

অতিবড় শুবুদ্ধি সে স্নানের যময়। .. 

গোহিনদ পুুরীকাক্ষ লাম উচ্চর়া় %. 
গীত ভাগবত যে গন জানে বা পড়ায়। 
ভির ব্যাধ্। নাহি তাহার ভিহ্বায়॥ 



১৪৪ ভরি | [ ১৫শবর্ষ-- ১০দ ও ১১শ লংখ্যা। 

বাঁলডেও কেহ নাহি লয় কৃষ নাম। 

নিরবধি বিঞ্াঞুলে করেন ব্যাখ্যান ॥ 

এগৌরাঙদেব্র অধভার লইবার কারণ পাযওুদলল ও গতি প্রচার 2. 

"পাষণ্ডী পংহারিতে মোর এই অবন্তার। 

পাহণ্ী সংহারি তক্তি করিষু প্রচার ॥”7 চৈঃ চঃ যৃঃ। 

পষ্। শব বৌদ্ধ ও আনাচ।সীদগের প্রতি ব্যবহৃত হইঘাছে। বৌদ্ধ 

দিগের আবনঠিকালে অশিক্ষিত ভিন্নুফ পুরোহিতগণ বুদ্ধদেষের শিক্ষা ও উগলেশ 

বিশ্মরণ হইয়া ধশ্মের অপলাপ করিতে থাকেন £-- 

11) [81017 1754 2101) 0011 81) ৮0 06178150991 21165 ত 

00555580006 705191710 01 60৩ 01678) ৪) 151) 06 11)165 

08900715 16261)100617506670 10100661), 10055110015 500 

০01 1)15 116 119 105৫1) 59 90171981060 ৮% 16891)05 200 

[01790010115 €81€5। (17৮ 165 51601002005 ৬৪5 ৪056%727, 1176 

01৮11) 10009150410 69115161105) 200 005 00550671095 0০৮615 

৪৭000415000 1612 20 60 1015 1108৩ ৮৩৫ 1৫019010185 

1১:800186১ 91600 2৮527181105 ৬101) 005 095900৮0118, 10 

51010 (9 211 9৪৮ ৫ 06%/ 0)6 501710 01 09৩ (910) 9585 4650, 

2100 84000015100, 1105 ৮৩০1০ 12111001510) 0510916 20) 118৫ 0600106 

9 0)619 17051 01161161019) 

1) 1.4 £939775 015707% 0৮ 11015, 

ধর্মের গ্রানি ও অধশ্মের প্রাহূর্ভাব হইলে, সাধুরদিগের পারিত/ণের জন্ত 

এবং হুদ্কৃত ব্যজিগণের ধিনালের জন্য এবং ধর্দম সংস্থাপনেন্ন জন্য ভগ্গবান যুগে 
যুগে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন +-- 

যা যদা হি ধশ্মস্য গ্রনির্ভবন্তি ভারত। 

অড্যথানমধর্মলা তদাত্মানং স্জাগ্যহমূ॥ 

পরিত্রাণয় সাধুনাং বিলাশার চ ছুক্কৃতাম্। 

ধম সংস্থাপনাধা॥.সড়বাম যুগে যুগে ॥ গীতা। 



জোষ্ট ৪ আবাঢ, ১০২৪। ]) তারতে!ধশ্ম-ব্পিব ও জগৌরাঙগ 11২8৫ 

বহু ধর বিরিবে হিনুর্দিগের মধ্যে জাতি বিচার বর্ণ বিচার, ও ধণ্ম বিচার 

শিথিল হহইয়। পড়িয়াছিল এমন তি লোক মধো পরলোক ও ঈশ্বর বিশ্বামও 

কম হইয়া পড়ে, প্রকৃঙ হিন্দুর সংখ্যা জ্মশ হল হইয়া বৌদ্ধ ও যদন ত্তাবাপত্ন 
হিন্দুর সংখ্যা বৃদ্ধ হয়। এক্ষেয়ে বৈদিক যুগের ক্রিয়া কঙগাপাদি লাপাদিত 

হওয়া অস্তব ছিগ তজ্জন্ত জী ীগোৌর-দ্ভগবান অবতীর্ণ হইয়া ভ-তক গ্রচার 

করিলেন। শানে উক্ত হইয়াছে ূ 
পুর্বে আজ বেদধন্্ী কম্মী যোগ জ্ঞান। 

সব সাধ শেষে এই আনা বলবন্॥ 

এই আজ্ঞা বলে তজ্তের শ্রদ্ধা ঘি হয়! 

সর্যা কর্ম ত্যাগ করি সে কষ ভজয়॥ চৈঃ চ£মুঃ। 

এই বিশাল জগত কর্মক্ষেত্র হইলেও এবং বেদোক্ত ষড্ঞ!দি কণ্ম কাই 
প্রত কণ্ম বলিয়। পরিগণিত হইলেও, মে সময় লোক সমুহ কঙ্মতীন হইয়া 

ঈী্ববে ভক্তি ও ধিশ্বাস হাণাহয়া ফেলিয়ছিহ) এবং আীঙগবানের অমৃত বাণী £-- 

“সর্বধন্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। 

আহ তাং সর্ধঘপাপেত্যে। মোক ধিস্যামি মা ৩” গীত। ১৮1৬৬) 

বিশ্মারণ হুয়া বছ ধশ্থ্ের ও উপধর্থের সেবা পরায়ণ হইয়াছিগ | ভূত) 

যেমন প্রদ়ুর জন্ত কশ্মনকরে সেইরূপ ভৃত্য মনুষাদদিগক্ষে ভগবানের প্রাত্যর্থে 
কম্ম করা উচিৎ, কিন্তু সে সময় ত্ক্তি ও বর্ম হীন বন্ধির হৃদয়ে এভান কি 

প্রকার উদয় হইতে পারে তজ্জনত তগধান সর্ব কর্ম (জর্থাৎ কর্মফল) ত্যাগের 

অনুমতি দিয়া শ্রদ্ধা ও সির ছারা কৃষ্ণ তজনের উপদেশ "প্রদান কারলেন। 

শ্রদ্ধা সন্থন্ধে শান্সে উক্ত হইয়াছে £-- 

“আদৌ অদ্ধা ততঃ সাধু সঙ্গোহথ ওজন ক্ির1।” 
অর্থাৎ গথমে শ্রদ্ধা উৎপন্ন হইলে সাধুসঙ্গের হচ্ছ! বলবতী.হইয়া থাকে। 

শ্রদ্ধা শঙের অর্থ ঈশ্বরে হট বিশ্বাস ৮ 

| শ্রদ্ধা। শবে বিশ্বাস কহে সুদৃঢ় নিশ্চয় । 

কষ তক্তি কৈলে সর্ধ কর্ম কৃত, হয় 8 চৈ; চঃ মুঃ। 

জীশগ্করের আবির্ভাবে হিশ্দুধন্্ পুনঃগ্াণিত হইলেও তাহার শিক্ষায় 

পরমমাধুধ্যময় প্রেমময় সন্চি্দানধ এঞ্তগবানের বিশাল দুস্তি মনুষ্য হয়ে 



২৪৬ ভক্তি । 1 ১৫শ বর্য--১৭ম ও ১১শ লংখ)]। 

আন্ধিত হইতে পারে নাই | আগোৌরাঙগদের এই ধৃুতাগ হাতিণী মুর্তি লাধারণকে 

(দখাইবার জগ্থ হিন্দু, মুমলমান, বৌদ্ধ, জৈন, শৈব, শাক, ব্রান্ষাণ, চণ্ডল 

প্রভৃতি মকঙগকে ভক্তি সাধনের অধিকারী করিলেন। গ্বক্তি শকের অর্থ ১. 

“স] পরানুযক্িরীখরে 1”' শাণ্ডল্য । | 

অর্থ] ঈখরের প্রতি উকান্িক আসক্তিই ভক্তি নামে অভিহিত | যদি 

ভগবান নবদ্বীপে আবতী্ন না হইতেন তাহা হইলে আজ হয়ত হিন্দুধন্ম শত 

ভাগে বিভক্ত হইয়া ভ্ভারতে এভুত হিলুর সংখ্যা কম হইয়া পড়িত। এবং 
নন্িকতার প্রবল খন্থায় সমস্ত দেশ গ্লাবিত্ত হইত। এ্গৌরাঙগদেখ কেবল 

৪৮ বংলর মর্তধামে অবগ্থান করেন। তন্মধ্যে ২৪ বং্ধর গৃহস্থা শ্রমে, ১৮ ৰত্ময় 

নীলাচলে। এবং ৬ বৎসর গমনাগমনে আন্তিবাছিত করেল। তাহার গত;থে 

বৈধব ধশ্ম বিজ্ঞার, কৃঝ প্রেম গ্রচার এবং বছ লুপ্ত তীথ উদ্ধার হুহয়াছ্িল £-- 

"আ-মিস্কুনদী-তীর আর হিমাঞয়। 

বৃন্দাবন জখুরাদি যত তীর্থ হয়। 

দুই শাখা প্রেমফলে সকল ভদিল! 

প্রেমফঙাথাদে জোক উন্মন্ত হইল ॥ 

পাঁচ্চমের জে।ক জব মুড অনাচ।ন। 

তারা গ্রচারিল দৌহে ভক্তি সদাচার॥ 

শা্ড [ৃষ্টে কৈগ লুপ্ত তীর্থের উদ্ধার 

বুন্খাবনে কৈল শ্রীমুর্তি মেল।র প্রচায় ॥ 

যমুনা দক্ষিণ তটে মথুর ব| মধুপুরী অবগ্ঠিত। ইহা! অনিমুক্ক ধাম :-- 

“ক্মযোধ্যা মধুর] মায় ক।শী কাকী টনি 

পুরী, ্ ায়াষতী চেব সপ্তুতা সিদ্ধি দায়িকা॥ 

বাঞ্সিকীর রামায়ণে উক্ত হইয়াছে যে দেবাদিদেব মহাধেহ মধুদৈত্যের উপর 
গ্রস্ন হইয়া তাহাকে এক অঙ্গের শূলস্ প্রধান বয়েন। মধুটৈত্য মহাদেবের 
বরে অজেয় হইয়! এই পুরীতে, বাস করিতে থাকেন, এবহ সম্দে উহা মধুপুত্ী 
ঝা মধুর নামে প্রতিদ্ধ হ। শক্রত্ব। মধুর পুরে লৎণানুরকে, বধ করিয়া মধুর 

এবং তৎ মগিহিত স্থান সনুহে আধ্য [নিবাস স্থাগম.করেন। 
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এবং মধুষরং লব্ধা দেবা শ্রমহদতুত্ষমূ। 

ভবং তবৎ দোহনুর শ্রেঠ; কারয়ামাস হৃপ্রতমূ॥ 

উন্র বাগ ৭৪1১৫ 

প্রভ্যুবাচ মহাবাছঃ শর্রদ্থ: প্রুযতক্মষান্। 

ইয়ং মধুপুরী, বম্যা মধুর! দেখ নিশ্মিতা ॥ 

নিবেশং গাপ্গয়াচ্ছভ্রমেষ মেহস্য বরঃ পরঃ। 
তং দেবাঠ ভ্রীত মনসো! বাঢ়মিত্যেব রাখবমূ। 

ভবিষ্যত পুরী রম্য! পুরসেনা ন সংশঘ্বঃ। 

তে তথোত। মহাত্বানে। দিবম!র রুছশ্দ ॥ 

উত্তর কাণ্ড ৮৩ অঃ। 

আাধ্য শুরষেন জাত প্রথম উপনিবেশ স্থাপন করায় মধুপুরীর নান শুরলেন। 

হয় কিন্তু মহাভারতের ম্ময় হইতে "মধুর? 'মথুরা'' নামে অভিহিত হইয়া 

বসছে । প্রাচীন মথুরা জ্রীত্রঘ ও উতমাদিত €ইয়া “মধুবনে” পরিণত 

ই£ কিছ কুঁধতঞ্ শুরখেদাখ্য যাদবগপের আময় এ শেব প্রধান স্কুল বিযুঃ 

ভূক্ততে বাধিত হু! ফাঞাট অশোকের সময়ে এখানে বৌদ্ধ ধন্ম প্রবেশ 

লা) করে এবং ঝাকরাধ। বৌদ্ধ কালকের সময়ে বৌদ্ ধর প্রজ্াবে মথুরার 
অন্যান্য ধর্ধ সম্গ্র্ায় হীন্বল হহরা খড়ে। খ্র্ীর ধর্থ শতাকীতে বিথ্য।ত 

গারব্রঞ্জক ফা হিয়ান লিপিবদ্ধ করিখাছেন যে, তৎকালে ত্রজ মণডলে ২*টা স্খ। 

রাম ও তিন গহত্র যৌন্ধ ছিল । ৃ 

৫ম ও ৬ষ্ট শতান্দীতে ত্র মুলে বৌদ্ধ প্রভার অন্গু ছিল। *ম 
শতাব্দীতে গ্রমিদ্ধ ভ্রমণকারী হএনু য্-লাঙ তথায় বৌদ্ধ প্রাধান্য উল্লেখ 

করিয়াছেন। ৪ম শতান্সীতে কাণ্যতুজ্জাধিগতি বশোবশ্বার ছ্থারা তখাকার 

বৌদ্ধ প্রাধান্য বিলুপ্ত হয় এবং £ল সময় প্রবল পরাক্রান্ত হিন্দু নরপঠিগণের 

সাহায্যে ব্রজধাম পুনরায় শ্বগথামে পরিণত হয় কিন্তু এ অবস্থা রছদিন স্থাসী 

হয় নাই দুর্ভাগা ভ্রেমে অর্থ পিশাচ লুন্ধ দুলতান মহম্মদ গ্রাঙ্জনী ১০১৭ সব মথুরা 
বআক্রেমণ করেন এবং প্রা ঝুড়িদিন যাবৎ মন্দির এবং দ্েখমুর্তি ধ্বংশ আগ 
সংযোগে গৃহ গল্পী দগ্ধ করণ, নরহত্যা এবং লু$ন কাধ্য চলিতে থাকে । 
তদস্তর ১৫*  শুলঙান সিকেন্দার লোদী মথুরাকে স্ব্ন্থপ ও ভগ্ন রাশিতে 



২৪৮ স্তত্তি 1 [ ১৫শ বর্য--১০ম ও ১১শ সংখ্য|। 
চি] 

পরিণত করেন। মধুর! আবার মধুবনে পরিণত হইল। ব্রজবালীগণ স্বাদ: 

থবন ভয়ে শর্ষত থাকিত | জীগৌরাঙলদেহের সঙ্গয়ে দেশ মধো শান্তি গ্কাপন 

হইলেও ব্রজবালীলিগের হাদয় হঠ.5 ম্নেচ্ছ ভয়, ব্দরিত হয় নাই, 

অঙ্গকৃট নাথ-গ্রামে গোপালের স্থিতি । 

রজপুত লোকের লেই গ্রামেতে বসতি ॥ 

একজন আমি রাক্জ্ে গ্রামীকে বলিঙগ। 

তোমার গ্রাম মারিতে তুড়কধারী সাজিল | 

আজি রাঞ্জে পলাহ গ্রামে না রহ একজন। 

ঠাকুর লইয়া ভাগ আমিনে কাল যধন ॥ 
গুনয়া গ্রামের লোক চিগ্তিত হইল। 

প্রথমে গোপাল লঞা শীঠুলি গ্রাষে খুইল ॥ 
বিগ্রগছে গোপালের নিভৃত মেবন। 

গ্রাম উঞ্জাড় হল, গলাইঙা সর্বজন । 

এছে ম্লেচ্ছ ভয়ে গোপাল ভাগে বারেবারে। 

মন্দির ছাড়ি কুঞ্জে রহে কিবা গ্রামাস্তরে ॥ 
রং সং রং 

শ্নেচ্ছ য়ে জাইল গোপাল মথুর। লগরে। 

একমাল রহিা বিটউলেশর দ্বরে॥” | 

চৈঃ চঃ মধ্যলীল।। 

নুতন মহন্মদের অঙ্যাচারে বছ হিনু ভীথ নষ্ট হইয়! যায় উহার মধ্যে 
সোমনাখ ও মথুঝ] প্রধান। োমন!থ লুঠন সম্বন্ধে ইতিহাস পাঠকগণ সমস্ত 

অবগত আছেন এবং মহাপ্রভু খচক্ষে ভগ চিহ নকল দেখিয়। বিশেষ 

গরিতাপ করিয়াছিলেন 2 

প্রভান্তে উঠি] মোরা সোমনাথে ফাই। 

ছয় দিন পরে গিয়া জেখানে পৌদ্ধাই ॥ : 

নাহিক পূর্বের শো নাহি সে মন্দির। 

দুঃখের অবস্থা দেখি চক্ষে বছে নীর। 
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টিবি ঢাব! “ভাজা চিহ্ন আছে সেইখালে। 

দেখিয়। আখাত বড় লাগিল পরাণে॥ 

মন্দির বাড়ীর শোভা গিয়াছে চলিয়া। 

ইহ! দেখি প্রভু মোর আকুল কাদিয়া॥ 
কান্দিয়া আমার প্রভু বলিতে লাগিল। 

ছুরাত্মা যবন আমি কি দশা করিল।॥ 
কোথ। লুকাইলে প্রভো ধবনের ভয়ে। 

একবার দেখ। দিয়া জুড়াও হৃদকে ॥ 

হায় হায় ইহ হুঃধ কছনে না যায়। 

মোমনাথে উদ্দেশিয় কান্দে গোরারায় ॥ 

গে।বিন্দ দাসের করচা। 

মথুরা দিল্লীর নিকটবন্তাঁ হওয়াতে প্রায়ই মুসলমান অত্যাচারের অধীন 
হইত তথাপি এখানে বৈষধ প্রভাব কখনও নিপ্রত্ত হয় নাই। মহন্মদের 

লুঠনের পর মখুর। আবার প্রধান বৈষ্ণব ভীর্থে পরিণত হয়, এবং ত্রয়োদশ 

শতাবীতে বীরভূম জেলার অন্তর্গত কেন্বিন্থ গ্রাম মিবামী গীত গোবিদ্দ 

রচদ্লিতা জয়দেব গোন্বামী বৃন্দাবন দর্শনে আগমন করেন। ১৫*৯ হইতে 

১৫১৫ থঃ অকের মধো পূর্ব বঙগ, দক্ষিণাপথ প্রভৃতি ভ্রমণ করিতে করিতে 

ঞগৌরাদজেব ব্রজমণ্ডলে আগমন করিয়া মথুর| পুরীকে মহা! তীর্থে পরিণত 

করেন। তাহার আগমনে মধু পুরীর লোক সমুহ, বৃক্ষ লত।, স্থাবর জঙগম 

কীট পতঙ্গ, পণ্ড পঞ্ষী আনন্দে বিভোর হইয়াছিল :-_ 

তবে সেই বিপ্র প্রভুকে ভিক্ষা করাইল। 

মধু পুরীর লোক প্রভুকে দেখিতে আইল ॥ 
লক্ষ সঙ্য লোক আইলে, নাহিক গণন। 

বাহির হইয়া প্রভু দিল দরশন ॥ 

বাছ তুলি বোলে প্রতু! বোল হরি হুরি। 

প্রেমে মনত নাচে লোক হরিধ্বনি কমি ॥ 

যমুনার চ্বিশ ছ্বাটে প্রভু কৈল দান । 

সেই বিঞ্র প্রভুকে ঘেখায় তীথ স্থান॥ 

তুই 



ভক্তি। [১৫শবর্ষ--.১০ম ও ১১শ সংখ্যা, 

বসত, বিশ্রাম, দীর্ঘ তিষুং, ভূতেশবর | 
মহাবিধ্যা। গোকর্ণাদি দেধিল সকল। 

হন দেখিবারে পি প্রান্ধুর মন হৈল। 
সেইত ব্রাঙ্মণ নিজ সঙ্গে করি বোল 
অধুবন তাল-কুমুদ-বছলা-বন গেল! । 

তাহা তাহা মান করি প্রেমাদিই ছেলা॥ 
পধে গাবীঘটা চয়ে--প্রীভৃকে দেখিয়া । 

গ্রভুকে বেঢ়ষ আসি ছস্কার করিয়া ॥ 
গাবী দেখি স্ব প্রভু প্রেমের তরজে। 

সংসল্যে গাবী প্রতুর চাটে স্ব অঙ্গে॥ 
শু্ছ ছে! প্রভু করে অঙ্গ কণডষুন। 

প্রভু সঙ্গে চলে,-নাহি ছাড়ে ধেনুগণ ॥ 
কঙ্ছে-সছ্টে ধেনু লব রাখিল গোয়াল। 

গুতু কঠধ্বনি গুনি আইসে মৃগী পাল। 
মৃগ-মুগী মুখ দেখি প্রড়ু অঙ্গ চাটে। 
ভয় লাহি করে সঙ্গে যায় বাটে বাটে। 

(জের মৌরতে মৃগ-মৃঙগী শুঙ্ধ উঠে। 

কুগা করি গ্রতু হস্ত দিল। তার পিঠে।) 
পিক ভূঙ্গ গ্রভৃকে দেখি পঞ্চম গায়। 

শিধিগণ নৃত্য করি প্রভু গাগে যায়। 

প্রাড়ু দেখি বুন্দাংলের বৃক্ষ লতাগণ,। 
অঙ্কুর পুলক, মধু অশ্রু বরিষণ ॥ 

ফুল ফল ভার ডাল গড়ে প্রত পায়।, 

বু দেখি বনু যেন তে লা যায় 

প্রভূ দেখি বৃল্মাবনের স্থাবর-জনাম। 

আনন্দিত-বন্ধু যেন দেখে বদ্ধুগণ॥ 

তা-মভাম প্রীতি দেখি প্রভু ভাবাবেশে | 

সভামনে জড়! করে হঞা তার বশে। 



দ্যৈঠ ও আহা, ১৩২৪।] তারতে ধর্ম বিধীব ও জ্্রগৌ রা । ২৫১, 

প্রতি বৃক্ষ লতা প্রভু করে আলিঙ্গন । 

পুপ্পাদি ধ্যানে করেন কৃষ্ণে সমর্পণ ॥ 

আশ্রু কম্প পুলুক প্রেমে শনীর অস্থিরে | 

“কৃষ্ণ বোল কষ বোল বোলে উচ্ৈদ্বরে ॥ 

্বাবর-জগম মিলি করে কফ্চধ্বনি। 

প্রভুর গশ্ীর শ্বরে যেন প্রতিধ্যনি॥ 

চৈঃ চঃ মু: মধ্যলশীল]। 

এই প্রেমের অবতার লাঞাৎ স্তগবানকে দর্শন করিং] ব্রতযাসীগণ উদৃদ্ত 

হইয়া মধুর হরিনামে ব্রজ মণ্ডল মুখরিত করিয়। তুলিয়াছেন। ব্র্ধাম স্বীয় 
প্রন্তাব চিন্তায় তিনি জ্ীরূপ গো্ামীকে দীক্ষা! গ্রদান করিয়া বৃন্দাবন প্রেরণ 

করেন। তাত্তর তিনি অগ্রণে (আএা1) ও কাশী ধামে যাত্রা কয়েন) এবং 

কাশী হইতে মনাতন গোস্বামীকে মথুরা প্রেরণ ফরেন £-_ 

লীলাস্থল দেখি প্রেমে হইল! অস্থির । 

বঙ্গ ভূদর কেন তারে মথ্রা-হাহির। 

গঙ্জাতীর পথে লৈয়! গ্রয়াগে আইল | 
স্রীরপ আনিয়া প্রভুকে তাহাই মিলিলা | 
দণ্ডবৎ করি রগ ভূমিতে গড়িলা। 

গরম আনন্দে প্রভু আলিলন দিলা॥ 

জীরপের শিক্গা করি গাঠাইলা বুন্দাবন। 

আপনে করিল! ৰারানলী আগমন ॥ 

কাশীতে প্রতৃকে আমি মিলিল। সনাতন 
দুইমাস রছি তার করাইল শিক্ষণ ॥ 

মথুরা পাঠাইল তারে দিয়া ভক্তি বল। 
সন্যামীরে কপা করি গেল নীলাচল ॥.. 

চৈঃ চঃ মূ মধ্যলীল।। 

শ্রীযপ বাকৃলা চশ্রদ্বীগ ফতেয়া ৰাদের অধিষালী মূকুন্দের মধ্যম পুত্র 
সমাতণ জ্রীরপের ত্যেঠ এবং হস্ত কনিষ্ঠ দছোদর ছিলেন। ২৪৮৮ 



২৫২ তক্তি | [ ১৫শ বর্ধ,-১,ম ও ১১পসংখ্যা। 

সনাতনের ও ১৪৮৯ তব জ্রীরপের আগ্ম হয়। ওরপ ও সঙগাতন গৌড়াধিপ 

হমেন মাছের রাজ সরকারে উচ্চ পদস্থ কর্মচারী ছিলেন *-- 

জীপ জীসনাতম ছুই সহোদর। 
উতীর আছিল ৌহে গৌড়িয়! পাৎ্লায় ॥ 

দ্বীর খাল নাম আর সাকর মল্লিক। 

খেতাব ঠৌছার সর্বাখেতাবে অধিক 

| তক্তমাল 

জীরপ অজ্সদিনই বাঞজকার্ধো নিযুক্ত ছিলেন । বৈরাগোর উদযে তিনি 

মংলার আশ্রম ত্যাগ করিয়। তীর্থ পর্ধযটটনে বহির্গত হন এবং মহাপ্রভুর নিকট 
দীক্ষা প্রাপ্ত হইয় ব্রজ মুলে গমন করিয়া বৈশুব ধর্ম প্রচার ও লুপ্ত তীর্থ 
উদ্ধার করেন। তিনি গোবিন্দদেবের বিগ্রহ ও বৃন্দাদেবীর মন্দির উদ্ধার 

করেন। গতি রতাকরে উল্লেখ আছে ;-_ 

লুপ্ত তীর্থ ব্যক্ত করি শান্তর প্রমাণেতে। 

জরীরীপ গেসে এক চিত্ত ছেল চিতে॥ 

দ্ীরপ জগৎ প্রনিদ্ধ সঙ্গীতাচার্ধ্য মিঞা তসানের দীক্ষ। গুরু ছিলেল। 

সম্রাট আকবর প্রায়ই জ্ীরপ গোথামীর জীচরণ শন করিবার জন্য বৃদ্দাধন 

গমন করিতেন এবং তাহার উপদেশের সারাংশ লইয়া 'ত্তোহেদে এসেহি" ম'মক 

এক নৃত্তন ধর্ম প্রবর্তন করেন | শ্রীরূপের পর সনাতন রাজকার্ধয ত্যাগ করিম! 
বৃন্দাবন ধাষে গমন করেন। ত্তজ্মালে উদ্ত হইয়াছে :-" 

প্রথমে শ্ীয়প গেল বিষয় ছাড়িয়া । 

কষ্ণাবশে মগ্ন সদা বৃন্দাবনে গিয়া ॥ 

সীল সনাতন সদ। উত্কন্িত মন। . - 

বৈরাগ্যের পথে লিজ রাখিয়া নয়ন ॥ 
রাজ কর্ধে নাছি জান বির়গেতে বমি। 

শান্তর অণুশীলন করেন দিবানিশি । 

পাতা ডাক্ষিবাযে লোক পাঠ।ইলে কছে। 

কহ গ্রিষ্কা তার কিছু পীড়া হয় দেহে। 



দ্যৈষ্ঠ ও আহা, ১৩২৪ ।] ভারতে ধর্পা-বিপনীব ও শ্ীগোরাঙ্গ | ২৫৩ 

পীড়! শুনি ,পুন জাজ বৈদ্য পাঠাইল!। 

বৈদ্য আমি পরথিয়। হস্থ দেখি গেলা॥ 

হুস্থ গুমিঞা রাজ! উদ্ধি্ হইয়]। 

আপনি আইল সলাতমেরে চাহিয়া ॥ 

আন্তে ব্যত্তে সনাতন সম্মান করিনা । 
বলাইল উপযুক্ত আসন আর্প1॥ 
রাজা! কহে তোমার মনের কথা কিবা । 

কার্ধেয নাহি যাহ ভূমি বুঝি কি করিবা॥ 

এক ভাই তোমার ফকির হেয়! গেল।। 

ভুমিহ তাহাই বুঝি করিবে ভাবিল।॥ 
উবে লনাতম কছে অন্তরের মন্ম। 

আমা হইতে আর নাহি চলিবেক কর ॥ 
তত্ব বুঝি সনাতনে রাখে কারাগারে । 

করেদ রাখিল কিন্তু বিষাদ অন্তরে ॥ 
দৈবাৎ চিল রাজ] দক্ষিণ দেশেতে। 

কোন গ্রতিষেগি সনে বিগ্রহ করিতে ॥ 

হেথা বন্দিখানার থে প্রধান যবন। 
তাহারে মিনতি করি কহে সনাতন | 

আমি তব আজন্ম ঘে উপকার কৈনু। 

তার প্রত্যুপকার মোর কিছু কয জন ॥ 

মোরে বনদদিখান। হেতে যদি ছাড়ি দেহ। 

“গোষাঞ্ি যাবে তব বাপদাদ। সহ ॥ 

আর পচ ছাজার যে মুদ্রা আগে লহ 

ধশ্ম অর্থ লাভ হবে যদ্যগি করহ। 

জমাদার কহুয়ে যে আজ্ঞা কর গারি। 

কিত় যে তত্ব হৈলে প্রাণে গাছে মরি ॥ 

তেঁছ কছে ভয় কিযুকতি আছে ভাল। 

রাারে কৃছিবষে তেঁহ জলে প্রবেশিকা &. 



২৫৪ ভক্তি | [ ১৫শ ব্লগ ও ১১শ সংখ্যা। 

গলাতে লইয়া! গেনু সান করাইতে 

বঁপ দিয়া ডুবির মরিল বিধেকেতে ॥ 
এ দেশে দারব মুড হৈয়া দরবেশ। 

গ্বেশাত্তরে যাব রাজা না পাবে উদেশ॥ 

তথাচ যবন-মন প্রাসয় নছিল। 

তবে আর কিছু মনে যুকতি করিল ॥ 

সাত হাজার মুদ্রা আনি ঘবনের আগে। 

ধরল] যবন সেই মুগ অনুরাগে ॥ 

খালাম করিম গজা পার করি দিলা। 

ঈশান নামেতে ভূতঙা সহিত চলিল1॥ 

সমাগম জ্রীরপের ন্যায় বৈষ্ণব ধর্ম গ্রচার ও লুপ্ত তীর্থ উদ্ধারের কার প্রাণ 
হুইয়াস্িলেন ১-. 

পুর্বে প্রয়াগে আমি রদের বিচারে।। 

তোমার ভাই রূপে কৈল শক্তি সপ্চারে॥ 

. তুমিহ করিছু কি সসের বিচার । (প্রভার) 

মথুরার লুপ্ত তীর্থের করিছ উদ্ধার ॥ 
বৃন্নাবনে কৃষ্ণ সেবা! বৈষব আচার। 

ভঙ্ভি-ম্বৃতি শান করি করিছু প্রচার ॥ 

চৈ। 5: মুঃ মধ্যলীল। 

লনাততন ধনে বনে ভ্রমণ করিয়। বছ লুপ্ত তীর্থ ও ধিগ্রহ আবিষ্কার 

করয়াহিলেল £-- 

মছ। বিরক্ত মমাতন ভ্রমে হনে বনে। 

প্রতির্ক্ষে প্রতিকুঞ্জে রহে রাজি গিনে ॥ . 

“মুর মাহাত্য” শান্তর সংগ্রহ করিয়া। 
লুপ্ত তীর্থ শ্রকট কৈল বনেতে ভ্রমিয়! ॥ 

| চৈঃ 5: ষৃঃ মধ্যলীল। 

সনাতন মদন মোহনের বিগ্রহ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং মুলতান দেশীয় 
হণিক কৃধ্দাপ হার! এই বিএহের মন্দির প্রতিষ্ঠ। কষয়াইয়াছিলেন। জ্রীগৌরাদ- 



. জ্যেষ্ঠ ও আধাঢ়, ১৩২৪। ] ভারতে ধর্্ম-বিপ্লব ও ঈগোরাঙ্গ | ২৫৫ 
তেলের 

দেব গ্রেরিত রূপ, সনাতন, ও লোকনাধ গোখামী ব্র্জ মণ্ডলে গ্রায় সমস্ত 

লুণ্ত তীর্ঘ ও বিগ্রহ আবিদ্ধার করেন। ব্রঞ্ধ মঞ্জলে যে লকল ধন আছে 
তম্মধ্যে ১২টী বন প্রধান £--” 

প্রধানং ঘাদখারজং মাহাত্মাৎ কথিতং জেমাত। 

সর জ্রীলৌহ ভাণ্ডার মহাতাল খদীরক:॥ 
যকু্জৎ কুমুদং কাম্যং মধু বৃন্দাধনং ৩ধা। 

ছাদশৈত| বন সংখ্যাঃ কালিন্দ্যাঃ সণ্ড পশ্চিমে ॥ | 

(পন্ঘ পুঃ গাড়াল ৩৮1) 

এ লকলা বন সম্বন্ধে পুরাণে উক্ত হইয়ান্ছে :-_ 

বনং কুহুনিত্তং জীমনদর্চিজ মৃগদ্ধিজমূ। 

গায়ম্নযুব ভ্রমরং, কুজৎ কোকিল শাবকমূ॥ 

অধুনা এলৰ বন প্রকৃত পক্ষেই মহারণ্যে পরিণত এবং পুরীণ বণিত্ত 

কাব্য রাজ্য বগিয়া অগুমিত হুয়। সাড়ে চারিশত বর্ষ পুর্ষেষে বহু বন লুণ্ত হইয়া 

গিক্ধাছিল। কিন্তু ঈহাগ্রভুর সমরে ৬৩৩টী বন উদ্ধার করিয়া উহাদের স্থান 

নিণয় করা হইয়াছে। ব্র্ মণ্ডলে বৌদ্ধ, জৈন, শৌর, শাক, শৈব গ্রতাবের 
পরও মু্লমান অত্যাচায়ে বহ ছিন্দু বীর্তি লোপ গায় কিন্তু গ্াউস সাহেবের 
বিবয়গ হইতে অবগত হওয়া যায় যে, শগৌরাজ দেধের প্রভাবে ব্রজ মণল 
আবার শ্রীযুক্ত হইয়াছে। 
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মহাপ্রভু খৈষৰ ধর্টের পৃষ্ট গোহক হইলেও তিনি সকল ধর্ম ও সম্প্রদায়ের 

গতি উর্ধভাব ও অনুরাগ প্রকাশ করিতেন। নাম সাধনই তাহার উপদেশেন 

মুল মন্ত। ভিনি-- 

হরের্াম হরেরাঁম হরেরামৈব কেবলমূ। 

কলে নাস্ত্যেব নাস্ত্যেষ নাত্যেব গতিরন্যধা। 



২৫৬ ভি | [১৫শ বৰ,-১*ম ও ১১শ সংখ্যা । 

উচ্চ কঠে ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন। তিনি ফেবল নাঁমামূত বিতরণ করিয়। 
জগতকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন । এই নাম প্রস্তাবে বছ শৈব, শাক্ত, বৌদ্ধ, ধবন 

গ্রভৃতি তাহার গদানত হইয়াছিল এমন কি পন্থা, তগ্কর, লম্পট, কপটও ছিল। 

দাঞ্গিণ।ত্য তিনি যখন ভ্রমণ করিতেছিলেন তখন তাহাকে বহু সঙ্কটের মধ্য দিয়া 

যাইতে হইয়াছিল । এক গানুভীল নামক ঈহ্যপতিকে আর স্থলে এক চোনদাঁ 
বনে নিয়া নারোজীকে মধুর হরিনামে উন্মত্ত কৰ্বেন :--- 

পাপ হম্ম ছাড়ি পান প্রভুর কৃপায়। 

হরিনাম করি সদ নাচিয়। বেচায় ॥ 

লইতে ছুরির নাম অশ্রু পড়ে আমি। 

আনন্দে মাতিল সেই নবীন সম্যাসী ॥ 

যত দন্যু ছিল বনে সকলে মিলিয়া। 

হরি হরি ধ্বনি করে কুকশ্ম ছাড়িয়া॥ 

লবে মিলি সেই বনে আনন্দে মাতিল। 
প্রভু লাগি পাঁপ কণ্ু সকলে ছাড়িল॥ 
পানথস্ধবীলে এইরূপে পবিত্র করিয়া। 

চলে মোর ধর্ম বীর আনন্দে ভানিয়॥ 
সং দঃ লী 

লারেজী কছিল। সব তীর্থ দেখাইব। 
তীর্থে ভীর্থে আপনার পেছনে ধাইব ॥ 

এতদিন চক্ষু অন্ধ ছিল ভ্রান্তি ধূমে। 

আজি হৈতে অস্ত্র ফেলিলাম ডুমে॥ 
এই হস্তে কত নরহত্যা করিয়াছি। 

এই মুখে ক জনে কটু হলগিয়াছি। রঃ 
আর না রহিব মুই ডাকাতের পার্ত। 

কি পথ দেখালে মোরে অগতির গতি ॥ 

ভাললের মধ্যে থাকি সদা লুকাইয়া। . 

পাপে দেহ জর জয় নারেখি জ্াবিয়া॥ 
| ভীমশঃ | 



(এ পি াকারেকজিবতি 

“গ!পুক কবি গাহিঘাছেন;---"দিন যাঝে, রবেন।। 

হুথে দুঃখে যাবে দিল, রবে মাত্র ঘ্বোষণা॥” 

খময় ছ হু করিয়া চলিয়া যাইতেছে, ব্যথিতের কাকুতি মিনতি, ধনীর 
ভীত অর্থ ব্যয়, ভীম-পরাক্রমশালীর আন্ফালন এ সব কিছুতেই সগয়কে 
ধরিয়। বাখা যাঁধু না, কেছ তাহাকে দেখুক আর নাই দেখুক, কেহ তাহার 
গহ ব্যখহার করুক আর নাই কক, দে যে একটান! শ্রোতে চলিয়াছে তাহার 

আর বিরাম নাই। বা" হুকুমে সষয় এমনি করিয়া চলিয়াছে তার. হুকুমে, তার 

অশরিধীম করুণাবলেই ভার শীচরণাশ্রিতা “ভক্তি” আজ নানানপ বাধা, 
শিশির মধ্য দিয়া আর একটা বর্ষ পুর্ণ করিয। ষোড়শবর্ধে পদাণ করিলেন । . 

এখন আর “ভক্তি” নাবাপিকা লয়, পূর্ণ বয়স্কা। যদিও সের্রগ হাবন্ভাব, মেব্ূপ 

বেশ পরিপাটা মাধারণের নিকট ব্যক্ত করিতে পারিতেছেন না, তথাপি তঙ্জণ্য 
অন্মাই তিনি ছঃখিত। এবং উহার সেবকবৃন্দকে সর্কদাই তজ্জন্য উৎপীড়ন 

করিতেছেন। আবু তাহা হওয়াও উচিত। 

কিন্তু করিলে হইবে কি, তার সেবধরৃন্দ ধে চিরকাল শ্গুরদেবের 

মুখে একদিন শুনিয়াছিলাম "ভক্তি সব্ব-সম্পদ-দাধিনী।”' এ সর্বা-সপ্পদ অর্থে 

অন্যে যাহাই বুঝুন, যাহাই বলুন, আমি কিন্তু বুঝি সব্ব-সম্পদাধ!র জীমতী লক্ষ 

যেবীত, ব্রচ্মাদি দেব বাঞ্থিত সেই ধ্বজ বস্তুশ চিহ যুক্ত একক চরণ হাখানি। 
তক্ভি-দেবীর সেবা কারয়া যদি এই সম্পদ গাওয়! বায় তবে আর গন্য সম্পদ 

বা করে কে? 

আর এফকথা)-নিদ্ধে ভজন লাধন করিয়। উ্নত হইব ষে আশাতে। 
দাই,ই, তবে পীঁচজনের প্রাণের ভাব লইয়। লাড়া চান করিয়। বদি কিছু হয় সেই 

ভরসায় অতিশয় অযোগ্য দীনাতিদীন হইয়াও ছুর্বাল প্রাণে ভর্তি দেধীর চন 



২৫৮ ভাক্তু | | ১৫শ বর্ষ,-১২শ সংখ্যা । 

প্রাপ্তে পড়া! আছি। পাচজনে ছ্লবাসিয়া, পার্জজনে দা করিয়। যাহা গন 

তাহা লইয়া যর্দি অবিরত লা পাড়। করা যায় নিশ্চয়ই কিছু হইবে এই 

ভরমগ যে প্রাণে নাই তাহ! নছে। ভবে মধ্য মধ্যে ভক্তির যথার্থ উপধুক্ত 

সেনকগথকে কৃপাদানে কৃপণ দেখিয়া প্রাণে বড় আঘাত গাই, ভাই মুধ্য ধধ্যে 

হতশ হইয়া গুড়ি! 

যাক, ধাহা হইবার হইবে, এখন ছু'টে। কথ! যা! বগিধার জন্য উপাস্থৃত 
॥ 

ভটু বলিয়া আগনাদিগকে অমর দিতে গারিলেঠ যথেটি। দৈগ্য কারা 

৩ 

বা লেকের মসরন্মার জনা বগা নয়। প্রন্তত পক্ষেই আমরা দীন গাল 

ডাব উপর আবার ব্উমান বংগারে যুদ্ধ বিদ্রাটে কাগজ ও মুদ্রণ মরকামাদিরু 

ুর্দ যাঁর অনা, ইচ্ছা থাকিজেও দলের মতন করিহ। ভক্তি প্রকাশ তে 

পরি নাই) ভঙ্খন্য অন্যান্য অমেক্ষ কাগজের ন্যার একেক স্ুগিয়া না 

দিয়া ৩২ যে চিহ ধান্রও প্রকট রাখত পারছ ইহাই উভগসানের জগার- 

সী দয়া এবং ছক আহকগগের কপার আশা করি এরগ কপ বিতরণ 

কাধতে ভদ্র আএহকণণ কখনই খু হহবেন লা। তারপর ১৭শ বঙ্গ হহতে 

গাক্তর ঘুল্য বৃদ্ধির কথ।। 

মরা দু স্থল করিয়াছিলাম যে, ভক্তি যতদিন চলিবে মুল্য বুদ্ধি করিব 

না, কিন্ত যখন দবেখিঞায কাণঞ্জের মুলা তিন গুণেয়ও বেশী হইল, যে কাগজের 

দর পূর্বো ২৮০ আহন1 ছিল গাহা যখন ৮২ টাকা ৮৪০ টাকা পর্যন্ত উঠিল তখন 

একেবারে হাল ছাড়িয়া! বলিয়া পড়িগাম। কয়েক জান ভক্তির গ্রাহককে জিদ্জানাও 

করিগ!ম যে, “আরতে পারিনা হুতর।ং এবারে শক্তি বন্ধ ক্রি) দিব কি না? 

তাহার। সুকলেই একবাক্যে বলিলেন--"কধনই না, আপনি ভক্তির মূল্য বৃদ্ধি 

করুন তহাতে আমাদের কোন আপত্তি নাই-কিস্ত ভক্তি বন্ধ করিতে পাপ্ধিবেন 

না ।, এইরূপ উৎসাহ পুর্ণ বাক্যে বিশে উৎসাহিত হইয়া আমরা ১২ এক 

টাকা গ্থছলে ১1৭ দেড় টাকা বাতমরিক মুল্য ধার্য, করিয়াছি । এমন কি অনেক 

সঙুদয় গ্রাহববৃন্দ আপনাপন বন্ধুগণের মধ্যে বদ্ধিত মুল্য ১/* দেড় টাকাতে 

গ্রাহক মংগ্রহও করিয়া দিয়াছেন এবং 'দিতেছেন। 

অবশ্য অন্য মম হইলে এটুরপ মুল্য বৃদ্ধি বোধ হয় হইত না। আর 

যদিও হইত তবে অন্ততঃ আর হক্ষত্ত্রা তদ্রির আকার বৃদ্ধি করিয়া লইতে 



শ্রাধণ, ১৩২৪।] বধশেষে বক্তব্য । [ধরি 

পারিতাম, কিন্তু বর্তমান ফুঁ্ধ বিভ্রাট যতদিন না মিটি যায়, যঙ ঘিন না আবার 

পুব্ধের ন্যায় সুলজভে কাগঞ ও অন্যান্য মু্খণ দরঞ্জামাদি পাওয়া যায় ততদিন 

ইচ্ছ1থ।কিলেও বাধ্য হইয়। আমরা ভক্তির কলেবর বৃদ্ধি কারতে পার়িততছিন1। 

তবে. ধখনই সুবিধা হইবে তখন হইতেই যে আমর আশ্চ।র বাড়াই “গক্তি” 
প্রকাশ করিতে গারিব এ আশ। বথেষ্ঠ আছে। 

পুর্ধে যে খরচে একম।দের কান ছাপা হইত এক্ষণে ফোন ফোন যান 

তাহার তিনগুণ খরচ দিয়াঞ্ড ছ।পিতে হইতেছে। এরপ ক্ষেত্রে মকল সুধী 

ব্যক্তিই সুবীতে গায়েন যে, আমা কতদূর ক্ষতিগ্রস্থ হইয়া গ্রাহকগণকে কাগজ 

দিয়া থাকি | 

যদিও এ বংমর ভক্তির খুল্য বৃদ্ধি হইয়াছে তথাপি আশা করি আমাদের 

আবছ। বুঝি ধর্মপ্রাণ ভক্তির গাঠকগণ ভত্তিকে রক্ষা করিতে কখনহ কুষ্িত 

হইবেন না। আশ] করি শঞ্পেই আগনাগন দেয় আগামী ১৬শ বর্ষের সাহাফ্য 
অগ্রীম গাঠাইয়া আমাদিগকে চিরবাধিত করিবেন। আর যর্দি কাহারও টাক! 

গাঠাইতে অনগুবিধা বোধ হয় তবে আমাদিগকে ভানাইলে আমরা যথাক্রমে 

যখানিয়মে ভিঃ পিতে পাত্রকা পাঠ(ইতে গারি। যি আপত্তি থাকে তিনি ১০ই 

ভাদ্দরের মধ্যে আমাদিগকে জাঁনাইবেন নতুবা শেষে ছিঃ গি ফেরত দিয়া অনর্থক 

এই দুঃখের সময় আর ক্ষতি গ্রন্থ করিবেন না। আমরা ১*ই ভাদ্র পর্য্যন্ত 
অপেক্ষা করিয়! দি টাক বানিষেদ হ্ুচক কোন পত্রাদি না গাই তাহ! হইঙগে 

বুঝিব কোন াপন্তি নাই এবং ১১ই হইতে ভিঃ পি করিতে আন্ত করিব গ্রহণ 

করিদা বাধিত করিৰেন। 
সর্বশেষে গ্রাছকগপের গিকট আগাদের সানুনয় নিব্দেন কাহার ধেবগ 

তাবে এতদিন তক্তিকে ভালবাসিয়। আদিতেছেন। যেমন ভাবে সাহাফ্য 

করিতেছেন আগামী বর্ধেও যেন তাহাদের ভালবাসা হইতে ভক্তি ব্িত। না হন। 

বর্ষশেষে সহৃদয় গ্রাহকগণের নিকট আমাদের ইহাই বক্তব্য । অগগিতি। 

বিমীত-্বৈদ্ষ দাসানুদাস 
ভক্তি-কারধাধ্য্। 



যু ভারতে ধন্মবিপ্নব ও শ্ীগৌরান্গ। 
(লেখক-_ শ্রীযুক্ত চারুচন্্ সরকার |) 

(পুর্বানুবৃদ্ধি।) 
পা 
০ 

এত বলি দস্থ্যপতি সব তেহাগিয়া। 

চলিল গতর সঙ্গে কোঁপীন পরি ॥ 
(গোবিন্দ দাগের করচ।।) 

চওপুরছাড়িয়৷ গ্রাভু যধন দাঁজিণাত্যের পার্সদত্য পথে ভ্রমণ করিতেছিজেন) 

তখন এক ম্ুজ জঙীশয়ে একটী ব্যাড জরা পান করিতেছিল, উঠ। দেখি! 

গোবিন্দ দায় বলিতেছেন: 

ইন্সিত করিয়া ব্যাদ্র প্রভুরে দেখাই । 
ভাল মন্দ গ্রভু মুখে গুনিতে না পাই | 
ভল পান করিতেছে ব্যান স্ই স্থানে। 

প্রভু পার্খে গুড়ি গুড়ি যাই সাশ্ধানে ॥ 

চল্গিলা ডাইনে গোরা ব্যান্র রাখি বামে । 
আবেশে অবশ অঙ্গ মত্ত হরি লামে। 

ফিবে না চাহিল ব্যান যোদিগের রতি । 

পিছনে তাকাই আর চলি দ্রুতগততি ॥ 

খোর ভাবগতি দেখি ঈষৎ হাসিয়া 

বলে প্রভু দ্বয় কর কিসের লাগিয়া ॥ 

হরিনাম রিলে নাহি রহে যমভয়। 

কৃষ্ঠ কৃষ্ণ বলি ডাক না কর সংশয় | 

প্রভু যখন রৃষ্দাধন গমন করিতেছ্িলেন তখনকার কথা": 
প্রগিদ্ধ পথ হাড়ি প্রা উপপথে চলিল!। 
কটক ড'চিলে করি বনে থেবেশিল। ॥ 



লাশ, ৯৯৫৮] জীমম্মহাএডুর পিতৃবিয়োগ। ২৬১, 
রি 

নির্ভন বনে লে প্রডু কু লাম লৈয়!। 

হজ্জ ব্যান্্র পথ ছাড়ে প্রভুবে দেখিয়া ॥ 

গালে গাশে ব্যাস স্ত্রী গণ রশুকরণণ। 

তার মঙ্গে আবেশে প্রডু করেন গন ॥ 

দেখি ভট্টাচাবৌোর মনে হর মহান | 

প্রভুর গ্তাগে ভারা এক পাশ জয় 4 

একদিন পথে ব্যাত্র কমি ছে শন 

আবেশে ভর গারে প্রভু লাগিল চরণ & 

প্রভু কহে--“কহ কৃষ্ণ” ব্যাণ্ উঠিল? 
কৃষ্ণ কুষ্ক কহি ব্যাগ্র নাচিতে লাগিল ॥ 

অ'র দিনে মহাপ্রভু করে নদী ঝান। 

মন্ত-হস্তি যুখ আইল করিতে জগপান ॥ 

গ্রহ জল কত্য করে, আগে হস্তী আইল|। 
"পু কহ” বঙ্গি প্রভু জল ফেলি যাইল।॥ 
মেই জল খিদু কথ। লাগে যার গার। 

সেই 'কষ্ক কুষ কছে প্রেমে নাচে গায়॥” 

চৈতন্য চারতামুত। 

এইরপ মহাপ্রভুর সন্থন্ধে অনেক পরিচন্ন পাওয়া যায়। আমরা স্বাদ প্রবন্ধে 
আর কত বালব ইহাই সাহার প্রান এই প্রস্তাবে আগ সগস্ত জগৎ মুগ্ধ ॥ 

শমন্মছাপ্রভুর পিতৃবিয়োগ | 
| (্রীনবদ্বীপ-লীল! |) 

লেখক--পণশ্ডিত বর হরিদাপ গোস্বামী | 

ব্যাম্বতায ক্্রীল যুন্দব্ন দাস ঠাচুর জীগাধ পগমাঞ্জ গিএ ঠাকুরের 
তিরে ভাবের বথ। কিছু বিশেষ কারি! বর্ণনা | করেন নাই । কারণ ইহ। বিশেষ 

ইঃখের কথা। লিখিতে প্রাণ ফাটিগা যায়, তাই ভিণি বলিয়াছেন ২০" | 



২৬২ | ভক্তি । [১৫শ বর্),--১২শ নংখ্যা। 

দুখ রঘ এ মকল বিস্তার 'কহিতে। 
দুঃখ হয় অততঞব বহল সংকেগে ॥ 

তিনি মংক্ষেলে এই দুঃখ কাহিনী তিনটি (শ্রাকে লিখিয়া গিয়াছেন যথা ৫... 

হেন মতে কথে! দিন থাকি মিশ্রবর | 

অন্তধন, হল নিত্য সি কের | 

মিশের বিজয়ে প্রভু কান্দিল বিস্বর। 

দারথ [ৰিজয়ে যে হেন বধুঝনু | 

 ছুনিবারু জীগৌরচলের অকষণ। 

অতএব রক্ষ1! হৈল আই * জীবন | 

পিতৃবিয়োগে গুড় বিস্তর কীপিলেন। অভুর হুঃখ বর্ণ করিতে কাঁহা; 

সাধ হয়? তাং ঠাতুক বুদ্দাধন দাম এই দুঃখ কাহিনী |বগ্তার করিয়। বর্ণনা 

করিগেম না। 

ঠাকুর লোচন্ধাস গ্রভুয় পিতবিয়েগ কাহিনী কিছু বিস্তর করি! 

নিথিয়াছ্েন। কঙলিহততীবের হুর ব্ড় কঠিন! তাহাদের কিন জ্দয় 

দ্ধ কর।ইয়। জীটপৌর-ভগবানেঘ অপুর্ব পাদারস-মযুদ্র নধ্যে আহাদের মন 

ডুবাইবার জন্যই ঠাকুর লোচন দামের এই চেষ্টা। লীগ। লেখকগণ (ক) মন্দ 

শীলা সমুঙ্জে ডুবিয়া থাফেন। ভাহাদের হৃদয়ে ভীভগবানের মকদ লীলারই 
সমভাবে দ্বর্তি হয়। প্রভুয় দুঃখময় লীলামাদনে তাহাদের মনে ছুঃখের উদয় 

হইলেও লরীঙ্গার উদ্দেশ্যে মে হুঃখও হুখ বলিয়া বোধ হয়। প্রেমাঞ পতন 
চিলি কটি ৩৯ পা উইক পপ পপ ৮, পা পা পপ প্রা পাপ পা ০৬৮ ৮৮৭, 5: 44৮4৮ পশিপ ২০ ৮ ১৯ পাশ জতাি্িপ৯ শা 

৯ আাইর-_শ্রীগৌরাজ জননী শচীদেবীর। 

(ক) অধুলা অধিকাংশ লেখকই আপন আপন কলনাবলে দী%াতিবুগ 

করিতেছেন ইহা দিগকেও অবশ্য ালাপেখক বগিয়াই ধরি! লওয়। যাইতে পারে। 

কিন্তু যে মাধনের ফলে- লীল। ক্ষর্তি হওয়া মভ্তধ পর তাহ! পোকোত্তর জ্ঞান 
সভূত জীকষ্দৈপায়ন প্রেম-জকণ। মহাসমাধির ফলে ভগব্জীলার প্রত লাভ 
করিয়াছিলেন মই সৌভাগ্য গাভ কর! অতীব দুর্ঘট | বর্তমান সময়ে লীগ! 
লেখায় অনেক কনা সমাবেশ দেখিয়া, পাঠবগণের সততই অত্যন্ত ক্েপের 

কারণ হয়। লেখকগণের উহা মনে রাখা কর্তব্য! (ভকতিঃ লং) 



শ্রাবণ, ১৩২৪ 1] জমন্মা প্রভূর গিতৃবিল্লাগ। ২৬৩ 
টিটি জিত নিউ রা রানি 
হুখের ন্যায় লীল। রসাম্বাদনেে অযাননূভব হয় । তাহ না হইলে এ সকল 

নীলা মহাজ্ন্গণ কখনও লিখিতে পারিতেন না। প্রভুর লীল! কাহিনী নখ 

২৭ পুর্ণ | হুপুই সুখবর লীগা পতি বা শবণ করিব গধ কাহিনী জনিবন| ধা 

[লখিষ না এ কথা সধীচীন হাগরা বোর হয় লা। পন্ধণরস পুর্ণ শীলারদ 
কাছ যত ভক্তি উদীগক্ক ও ভাষোদীপক, অন্যকথ। তত নহে । প্রভুর 

সন্যাস কাহিনীতে জীবের হায় যা জব হু) তত আর কিছুতেই হয় ন|। 

পম নর্য ব্থঃক্রমকালে প্রভুর উপ্নয়ন সংক্ষার হয়। ইহার কিছুদিন পরে 

এশা জগযাখ সিএ অগ্রুকট হন! আীগৌশন্ধ তখন নিতান্ত বাল স্বভাব, 

সাতে বিডুই বান না। 

পীগাদ অগয়(ধ মিশ্র আর রোগে দেহত্যাগ করেন | গতি দেবতার বিষম 

আর (দৃখিয়। ০ ত। বড় ভীত হইলেন। তিনি কাদ্দিতে লাগ্নিলেন। 

জগনীর জন্দন দেখিয়া নিসাই চাদ কাঁশ্দিলেন না । কারণ এ সঙ্গয় তিনি 

কাদ্দিলে জননীর শোক ও দুখে দ্বিগুণ ৰর্দিত হইবে; তিনি জননীকে 

গ্রবেধ দিতে আগিলেন। বালক নিমাইটাদ তত্বঙ্গ পণ্ডিতের ন্যার জমনীকে 

সব্নগ্রাশী কাশতখ রা লাগিলেন? গিনি গিস্কার নিকটে বিমা তে 

কহিগেন 2 

মরণ অন্ভার মাতা আয়ে নিশ্চয় । 

্রদ্মা রূদ মমুদ্র খল হিনালয়॥ 

ইন বফুণ আধ কলে মন্দা নাশে। 

নরণ লাণিয়। কেনে গাইছ হাসে ॥ (চৈতন্থ মল ।) 

বাঁপক নিমাইটাদের করা শুনিষ্কা শচীমাতা বিম্মিত হইগেন। শিমাই 

চাদের মুখে ৩৭ কথা তিনি অনেক বার শুনিয়াছেন। কিন্তু এই বিপদ সময়ে 
বাকের ধৈধ্য ও সহিসুততা দেখিয়া শট মাতা অবাক হইগেন। . ১ 

দিন দিন মিশ্র পুরদ্দরের পাড়া বৃদ্ধি হইতে লাগিল। কবিরা বৈদ্যগণ 

ব্ণিলেন তাহার জীবন সংশয় । শচীনাতা এ বন! ানলেন। শুনি ঠাহার 

মস্তক দুর্িত হইল। তিনি মুচ্ছিতা হইণেন। গ্রহ নিকটে বলিয়া মাতৃসেব! 
করিয়া জননীর মৃচ্ছণ অপনোদন কবলে । শচীমাতা শ্বামীর অবস্থ। দেখিয়া 

হতাঙ্বাস হইয়া কান্দিতে লাগিলেন। প্রভু কিছু দৃঢ়ভাবে শোকাবেগ সং্যষ.. 



২৬৪ | ভক্তি: [১৫শ বর্,-১২শ লংখ্যা। 
(রানার রদ, 

করিয়া গননখৃক্ষে তৎকালোচিভ উপদেশ প্রদান করিলেন। বথ। শ্রীচৈতনা 

অন্দে 2. 
তোর বন্ধুগণ যত আনহ এখন। 

সভেমিগি কুষ্খনায করাহ মরণ ॥ 

বান্ধবের কার্য মৃত্যুকাজে সত্য জানি। 

রণ করার প্রভু দেব যাদুমনি॥ 

শঙ্গীমাতা বাল$ নিষাইটাদের কাধ্য কল।প দেখিয়া আশগ্ব্য হইলেন! 

দুঃখে শোকে ঠিন অন্িভতা হইলেও ভাঁছার কভব্য জান রহিত হয় নাই। 

তিনি উচ্চৈ৫গকে কান্দিয়া কান্দিয়। প্রতিবেশী কুটুন্বগণকে ভকফিলেন। তাহার 

সকলেই আসিয়া মিশ্র ভবনে উপ্থিত হইলেন। মিশ্র পুরশ্দরকে লে 

দ্বেরিগ়া বসিগেন। সকলেরই বদন গছ! (খ)খিখ পুরদ্ধবের আনর কাল 

উপস্থিত দেখিয়া একে অন্যের মুখের আও 91হতে ধানিলেন। কেহ কেহ 

বাহিরে আসিয়া গঙ্গা তীরস্থ করিবার যুক্তি করিতে শাগিবেন। 

পরিণত বত যত বৃদ্ধগপ ছিঙ। 

বাল ঠঠ্যসন দেখি যুককতি করিল ॥ (চৈতগ্জ মঙ্গল 1) 

নিমাইচদ সর্ব তাহার 'আর বুঝিতে বাকি রছিপনা। ভিনি আর 

কাল বিলম্ব লা করিয়! জনমীকে বজিলেন "মা! এসময়ে শোক করিগে চলিবে 

ন।। ইষ্ট কুটুথের কাজের এই উপযুক্ত সময় |” 

বিশ্বস্তর বোলে আর না কর বিলম্ব। 

এই ক্ষণে চাঁহতে ইঞ্ কুটুদ্ধ॥ . 

এই বলিয়া পুত্র ও জনন্টীতে মি পুরদরকে ধরাধরি করিয়া গঞ্গাতণরে 

আনয়ন করিগেন। (গ) | 
কটি, 

(ধ) সকলেরই যে বদন শু ছিল একথা বলাযায় না, কেলনা বঙ্গে তখনও 

অশ্রু একেবারে শু হর নাই, মৃত্যুপধ্যায় আত্মীধ়ের পেশ বিদায় দিতে যাইয়া 
অতি বড় পাধাণ হুদয়েরও নম্ুনজলে গড পরিষিক্ত হইয়া থাকে । ডঃ. সঃ) 

(গ) বৃদ্ধা শচী মাতা ও তাহার শিশু পুজের পক্ষে এ গুরুতর. ভার বহন 
'দভব। অপাস্ত কটুপ্বগণই বা বহনে যোগদান করেন না! কেন? (৫ সঃ) 



শ্রাবণ, ১৩২৪ । ] জীমন্মহা প্রভুর পিভৃবিযোগ | ২৬৫ 

ইহা! বলি মানে পোয়ে ধরিলেন তাবে! 

পিতাঁর সঠিত গেলেন জাহুবীর তীবে। 

এত আত্বীর খজন কুটুম্ববর্সউপস্থিত থাকিতে প্রভু ও শচীমাতা কেন এই 
কাধ্যে স্বশ্বং হগ্ুক্ষেগ কিণেন, ইহার একটু তাত্পধ্য আছে। আত্মীয় শ্থজনেন 

অগ্িম কালের কার্ধ্য নিজ জনের স্বয়ং করা বর্তব্য। ইহাতে হৃদয়ে একট! 

মুখানুভূতি হয়। পুত্রের কর্তব্য নিমাইান করিলেন, পদ্থীর কর্তব্য শচীমাত্তা 
স্বয়ং করিম লোক শিক্ষা দিশেন। গলার উপরে মি পুরন্বরের গৃহ ছিল।(ঘ) 

€সখান হইতে তাহাকে গঙ্গাতীরু কর। বড় পরিশ্রমের কাধ্য নহে। গল্গাতীরে 

যাইবার সময় মিশ্র পুরদ্দরের সম্পূর্ণ জ্ঞান বহিয়াছে। তাহার নয়নদ্বয্ প্রভুর 

বদন চন্দ্রের প্রতি যেন বিদ্ধ রহিয়াছে বোধ হইল। আত্মীয় কুটুথগণ হরি. 
লংকীর্ভন করিতে করিতে লঙ্গে চলিগেন। গঞ্গাতীরে পিতাকে গঙ্গতীরস্থ করি! 

প্রত তাহার চরখতলে বমিলেন। তখন তাহার বিশ।ল কমণ লোচনদয়ে 

বার ধারা জক্ষিত হইল। আর তিনি শোক মংবরণ করিতে পরলেন ন।- 

পিতার চরণ ধার কাশে বিশ্বস্তর। 

সগরিতে নাগ কঠখছ গদ বর। 

প্রভুর বনে শে|কচিহণ লক্ষিত হছল। তান ৩খণ খৈথ্য হারাইগেন। 
পিতৃ-শে।কাভিভূত হইয়া খিকম্প হুপয়ে বিলাপ করিতে শাথলেন। যথ। 

শ্রঁচেতন্য মঙ্গলে £-_ | 

আমারে ছাড়িয়া পিতা কোথা যাবে তুমি। 

বাপ ঝাল ডাক আর নাহি দিব আমি॥ 

আজি হৈতে শুন্য ছৈল এখ্বর আমার। 
আর ন! দেখিব ছুই চরণ তোমার ॥ 

আঁ দশ দিক শুন্য অন্ধকার খোরে। 

ন] পড়) যত্র করি ধরি নিজ কোরে॥ 0. 

 ন্লিশ্র পুরদ্দর তখনও সম্পূর্ণ স্বজ্ঞান। তিনি পুত্রের দশ বিলাপ ধ্বমি চি 

স্থির থাকিতে পারিলেন না। সেই আদ কালেও তাহার চিততবিকারের | 
এমপি এ (282০৮4555৯5 ক সপ ক পন উপ ০৪ পপ 
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(খ) এত মন্বন্ধে প্রমাণ প্রদান করা ক্তব্য। 

৩৪ 



২৬৬ ভক্তি । | ১৫শ বধ, ১২শ লংখযা। 

কোন লক্ষণই দৃষ্ট হইল না। (৬; তিনি নিমাই চাদের গদ্ধ হস্ত বক্ষে ধারণ করি৷ 
বাপ্পাকুল লোনে কহিঙ্গেন "বাপ বিশ্বস্তর! এখন তোমাকে আর অগ্তরের 

কথা কি বলিব? রঘুনাগের চরণে আমি (তোমাকে সমর্পণ করিনাম বাপ! 

টির যেন আমকে কোন কালে ভুলিও ন1।” 

গদ গপ স্বরে বোলে শুন শিশ্বতর। 

কহন লা যায় মোর যে হয় অস্ত ] 

রঘুন।থ চরণে নপিলু আমি তোম]। 

তুমি গাছে কৌন কালে পাসরিবে আমা ॥ (চৈ: মহ" 

পিতা পুত্রের নয়ন জলে বক্ষ ভািয়া গেল। প্রভুর বদন চঞ্জের উপর 
শিএ পুরন্দরের নয়ন বন্ধ হইয়াই যেন হরিম্মরণ করিতে করিতে "হার শ্রাপ 

বামু নির্গত্ব হইবে। এই সময়ে সকলে হরি রি ধ্বনি করিয়া তাহাকে গঙ্গা 

গলে নামাইলেন। তুলসীর দাস গলাদেশে দেওয়া হইল। চতুদ্দিকে কে 

উচ্চেগরে হরি সংকীণর্্ন করিতে লাগিলেন । সাক্ষাৎ পুত্ররূপী শ্রণগৌর ভগবানের 

হুধমধুর বদন চন্দ দর্শন করিতে করিতে, এবং মধুর হরিনাম করিতে করিতে 

শ্রীপাদ জগনাখ গিশ্র পুরন্দর বৈকুঠ গমন করিলেন। 

ইত বি হার হবি করযে স্মরণ । 

গঙ্গা জলে নামাইলা সকল ব্রাণ।॥ 

গলায় তুলিয়া দিলা তুলমীর দাম। 

চৌদক্চে স্ভকত সব লয় হরিনাম 

উতুদ্দিকে হয় তরিনাম সংকীর্তন | 
| ছেনকালে ঘিজোত্তমের বৈকুঠ্ঠে গমন ॥ (চৈ মঃ) 

শচীমাতার আকুল ক্রন্দনেতে ধরণী (েন বিদীর্ণ হইতে গাগিল। তিনি 

গর্জাতীবে পড়িয়া অঙ্গ আছাড়িয] শোকাবেখে হাহাকার করিয়! ক্রন্দন করিতে 

লাগিলেন । গতিদেখতার পদ ধারণ করিয়া পাষাণ ভেদ কত কে বিলাপ 
পিপিপি 

ডে) শনির থাকিতে পারিলেন না” *চিত্তবিকারের কোন লক্গপই দুই হইল 
না” আবার “বাস্পাকুল, লোচনে কহিলেন” ইত্যাদি অত্যন্ত অগামঞ্জা পুর্ণ 

উদ্ভি। লেখক মান্রেরই এই গকল'দোবের উপর দৃহি রাখ! কর্তবা। (: সঃ। 
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করিতে লাগিলেন। শ্রচীমঠতার হৃদয়, বিধ।রর রোদন ধ্বনি শুনিনা পণ্ড পদ্দী 

তৃখ লতা পর্ধান্ত শোকে অভিভূঠ হইল। ঠ|কুর খোচন দাপের ভাষা সে 

ধিলাপ কাহিনী শুনুন । | 

পির চরণ ধরি কান্দে লোটাইয়)। 

মো যাব আমারে লহ সঙ্গতি করিয়া॥ 

একদিন ধরি তোর সেবা কৈলু মুঞ্ি। 

বৈকুঠে চিল তুমি আমি আছি ভূ ॥ 

শয়নে ভোজনে মুঞ্ি সেবা! কৈলু তোর। 

আজি দশ[দক শুন্য অন্ধকার মোর ॥ 

আনাথিনী হৈলু তোর ছোঁড়পুত লএ। 

নিমাই থাকিবে কোথা কত দুঃখ পাঞা॥ 

জগত দু তের তনয় নিমাই । 

মকল পাসরি যাহ আমার গোসাঞ্ি। 

জননীর সকরুণ বিঙ্গাপধ্বনি শুনিয়া বাগক নিম।ইর্চাদ্দের পিঠশোক: 

শিচ্ধু একেবারে উণিয়া উঠিল । তিনি কীদিমা আকুণ হইলেন। তাহার 

দুই নয়নে দর দরিত ধার] বহিতে গাগিল: নয়ন জলে তাহার বক্ষ ভাসিয়া গেল। 

মাধের কান্দন। দেখি বাপের মরণ | 

কান্দয়ে শচীর ুত অবে'র নয়ন | 

গজমতি হার যেন গী1থল হুতায়। 

নয়নে গলয়ে জল বিশল হিয়ার়। 

আত্মার স্বজনের হাহাকারে; জন্নর রোদনে গ্রহ কন্দন মংবরপ করিতে 

পারিতেছেন না। তাহার ক্রন্দনে যে জগত সংগার কন্দিতেছে বলিয়া বোধ 

হইল | 

"প্রভুর কান্দনায় কান্দে সকল সংমার ৮ 

তখন মকণ্গে মিলিন' প্রহৃকে সান্তনা করিতে লাগিলেন । আজ্ীয় 

গ্রতিবেশিনীগণ তাহার নয়” মুছাইযা পিয়। শটীমাতার নিকট লইয়া গেলেন | 

শচীমাত পু মুখ দেখির! সকণ শোক সংনধুণ করিগেন! 

"গোবু। চান্দের মুখ “পথ সব পাসারণ 1? 



২৬৮ ভক্তি . [১৫শ বর্ষ-১২শ, সংখ্য।। 

প্রভু তখন আত্মশে।ক সংবরণ করিয়া জনীকে প্রবোধ দিতে নসিলেন। 
ঁননীকে শান্ব করি পিতার আম্ো্িক ক্তিধা সমাধা কবিলেন । চঞ্চল নিমাই- 

ট।দ এশণে পরম শান্ত নুধীর বালক। কোন চপলতাই নাই। 

আপনে নুধীর প্রভু সর্দ সমাধিয়া: 
কাল যথোচিত কর্ধা করিল সতক্রিয়। 

তাহার পর গঙ্গাতীর হইতে জননীকে এইস গৃহে ফিরিলেন। শুন্য গৃহ 
দেখিয়া শচীমাগ শোক সিন্ধু পৃলরাধ উতগিয়্া উঠিল। নিমাই চাদ জননীর 

কোলে গিয়া বদিলেন। বমনাঞ্চলে জননীর মুখ মুছাইয়! দিয়] তাহার শোক 

লিবারণ করিলেন! পুব্রের মুখের প্রতি ঢাছিয়। শচীমাও পতিশোক সংবরণ 

করিলেন। প্রভু যথারীতি পিতৃশ্রাদ্ধ করিয়া কুটুন্দ ভোজন করাইগেন। 
যথানাধ্য রাঙ্গাণ টৈষুলকে সৈজস পত্রাদি দান কার্ধ্য সমাধা করিজেন। 

তবে বেদ্রবিধি মতে যে ছিল উচিত। 

করিল বাপের কর্থ কুটুন্গ মহিত। 

পিততক্ত প্রভু পিডযত্র কৈল। 

জমে ক্রমে যখাবিধি ব্রাঙ্গণেরে দিল ॥ 

তোয়াধার ভোলনাদি ভ্রবা যত যত। 

ত্রাহ্মণেবে দিলা প্রড় পিতৃ-ভকত ॥ 

গ্রড়ু পিতৃইখন ছইলেন। শচীমাতার অঞলের ধন নিমাই চাদ পিতৃহীন 

হইয়া পাঠে মনোনিবেশ করিলেন । বিদ্যারমে তিনি মত্ত হইলেন । শচীমাতা 

ভাপিলেন যদি বিদ্যারসে পুর তাহার পিতশোক রা গংসারে কর্তাদি করে 

সেছ- ই গরম মঙগল। 

বিদ্যারসে চিত্ত দি ডুবয়ে ইহার। . 

তবে মনোন্খে পুত্ত গোডায় আগার ॥ | 

প্রভুর পিতৃবিয়োগ লীগার ফল শ্রুতি ঠ।৫র লোচন দাস ০ £-- 

শ্রদ্ধীকৃত জন বদি এই কধ। গুনে ॥ নট 

বৈকৃণ্ঠ চলয়ে সেই গঙ্গায় মরণে। ্ 

পিড়শোক প্রন্ুর অনেক দিন পর্যন্ত শরণ ছিল। তাহার প্রথম বিবাহের 
সময় একপার এই শোক পিদ্ধু উতপিয়া উঠিয়াছিল তাহ গ্রন্থে পাওয়া যায়। 



শ্রাধণ, ১৩২৪. ভসঙ্গহাপ্রভুর পিতৃবিয়োগ । ২৬৯ 

প্রভুর শুভ বিহের অধিবার্সের দিল যখন প্রতিবেশিনণী কুনারী বৃন্দ প্রভুর 

অঙ্গনে একতিত হইয়! তাহাকে বরণ করিবার উদ্দোগ করিতেছেন) তখন 

শনসীমাত। ভাহাদদিগকে লঞ্য করিয়া দীনগাবে ছুঃখিতান্তঃকরণে কহিজেন £-- 

গতিহীন মুর্জেছার পুত্র পিতাহীন। 

তো তবার সেব। কি করিব মুঞ্জে দীন ॥ 

এই কথ! হলিতে বলিতে শটীমাতার ছুটি নয়নে নীয় ধর! প্রবাহিত হইল, 

মুখে আর কথা বাহির হইল না| জননীরু চক্ষে জল দেখিয়। নিমাই টা 
মণ্তক নত করিলেন। তীহার চক্ষেও জল আসিল। তাহার মনে, শিতশোক 

স্মৃতির উদয় হইল। তিনি মনে বড়ব্যাথ৷ পাইলেন। পুত্রের চক্ষুতে গল 

দেখিয়া শচীযাতার চৈতন্য হইল। তিনি তাড়াতাড়ি নয়ন মুছিরা পুত্রঞ্র 
স্বাস্তুন। কাঁরতে লাগিলেন যথা চৈতন্য মঙ্গলে £-- 

কেনে কেনে বাছা ছেন বিরম বদন। 

এ হেন মল কার্যে কান্দ কিকারণ॥ 

সকল সংসারে মাত্র তুমি মোরু ধন। 

হুমি বিখরষ প্রাণ ছাড়িব এখন | 

এ হেন শুদিনে শুভক্ষণে শচীমাতা পুত্রের নয়নে নীরধ।র! দে খিয়। অমল 

আশগ্কা করিয়া এই কথ| বলিলেন। নিমাই চাঙ্গ কিছু চৃপ্ধিপ্ণ হইয| এবং 
শেোকাবেগ সংবরণ করিয়া জননীকে গরন্তীর তাবে কহিলেন ৫. 

' মায়েরে কাহল। প্রভু শুন মোর কথ|। 

কি জাাগষ়্া এত দূর তোর মন বাথা॥ 

কিবা ধন নাহি মোর কিবা পাইলে দুঃখ । 

দ্বীন একাকিনী হেন কহ অতি রখ ॥ 

পিতা অদর্শন মোর সোঙরাইলে তুমি । 

খেমন দঠিছে হিয়া কি বলিব আমি।॥ 

এই. বলিয়া প্রভু কিছুক্ষণ নিস্তন্ধ রহিলেন। পুনরায় নবীন মেঘ গজ্নের 
ন্যায় শব্দে জননীকে কহিলেন £-_ | 

এক জনে দু'বার দেহ গুবাক্ চন্দন ] 

যথেঠ করিয়া! দেহ রত লয় মন। 



২৭৪. | ভক্তি । | ১ৎশ বধ- ১২শ সংখ্যা । 

গর্বানে লেপহ সভার হগদ্দি চন্বনে। 

বথেট করিয়া (দহ চিন্ত। 'ছি আনে ॥ 

পৃথিবীতে কেছে! যাহা নাহি করে লোকে। 
ইঙ্গিতে করিব তাহ কহিল তোমাকে 1 

ধাডু জননাপ দীঘত্ঠ|ব দেখিয়া এইরূপ কহিলেন. এন্বগে তিনি জননখর 

নিকট র্ধ্য প্রদর্শন করিপেন। বিশ্ব ব্রহ্ধাওপতির মত কথা কহিলেন 

শচীমাতা পুত্রের ভাব দর্শনে ও তাহার কথা শ্রবণে পুলকিত হহয়া মধুর 
বচনে [নিমাই টাদকে শান্ত কারগেন। পুত্রের কণা মত সকল কারধ্য করিলেন। 

[কছুৰই অনাটন হহপ না। শচীষাত/র পুত্রের কগ্যাণে অক্ষয় ভাণ্ডার 

হইগ। (চ) ূ 
খুভুর লীল। কথার অন্ত নাই। প্রভুর নবদ্বীপ লীগ! ছুষ্ধান্ধি সম। 

ধ।হ।র ধেবপ তৃ%া, সে তৃানুরূপ গৌরলীলা ছু্চ'ন্ধি হইতে হুপ্ধ উত্তোলন করিয়। 

পান করিঃ ছয় পরিহণ্ড করেন। | 

চৈ$ন্যণাশামৃত সিন্ধু হকা্ধি দযান। 
তৃষ্ণানুূপ ঝারি ভরি তেহে। ৩ল পান॥ 

শীগোৌর।খের নবদ্বীপ লীগা নিত্য নৃঙুন ৷ নিতে শুনিতে প্রাণ শীতল হয়, 
শধণ জুড়ায়,. কবির[জ গোখামী। বলিগ] গিয়ছেন £_- 

চৈতন্য চরিঠামৃত যেই জন শুনে। 

তাহার চরণ বুইয়। করে মুঞ্জি পানে॥ 

এত দৈন্য কেহ কোথারও দেখিয়া কি? কবিরাজ গোতদ্বামীর পাপ পদ্ব 
মরণ করিয়া আত্ম শোধনের ছন প্রহর নীপা অনুশীলন করিয়। যে আনন্দ 
পাই তাহা নিজে ডোগ করিয়। হুখ হয় ন।। তাহ আমার ছদয়ের ধন গোর 
তন্বন্দের চরণে |নবেধন কার হাতেই আমার হ্খ। | জয় গৌর। 

পপি পপ 

(5) পিতৃবিয়োগ প্রবন্ধে এই বিবাহের অংশটা অগ্রাসাতক। শিড ভক্ত 
পুত্রের পিতার কথা আজীবন আধশরপীয়। (ভি সম্পাদ্ধক।) 



জজ 

প্রাণেক্প তচ্ছণাম | 
[পুজাপাদ দাদা দীনবন্ধু বেদাস্তরত্ব মহাশয়ের রচিত 'উপাসনাসলীত” পাঠে |] 

কুন্ুম ঝরিয়া গেছে; সৌর ভাহার-__ 

এখনো চৌদিকু ওই কল্পে আমোদিত। 

ছিড়ে গেছে স্ুধাধার বীণার মে তার ;-- 

এখনো ঝাঙ্কার ভার, তখ মুখরিত । 

নাই দাদ! “দীনবন্ধু $ দীনেক আশ্রয় 

নিতাধমে, নিত্য লিলা মাগবে মঙগন। 

যে গতি ধ্বনিল কণ্ঠে, এখনে অভয় __ 

ভয়া্ত সংসারী জলে, দেয় অণুক্ষণ। 

"ভাঁগবতে" মহাতীর্তি ধার প্রজ্শ _- 

"ভ্তি” বীর অন্তর অপরূপ ধন। 

“্ম্পতি দর্পণ" ধার প্রেমের আগ্ছ!ম, 

পবিত্র প্রার্থনা" ধার, ভাবে জতলন। 

তাহারই বিমল চিত্ত হইতে উত্িত-_ 

স্তগবত ভাবে ভরা মধুর এ «পীত ॥ 

এরা দল -. স্ীরমিক লাল জে। 

পিজা ০৮, পাস সি 

* ০ভক্তি”র পরম হিতাকাজী বন্ধু, ভক্তকবি জীমুক্ত রসিক লাল দে মহ।শয় 
পউপাসন) সংগীত "াঠে বিশেষ আনন্দ লাস করিয়া, তাতার পাত্র "প্রাণের 

উচ্ছধাদ” গাঠাইয়া দিয়াছেন) আমরা অতি আন চিত তকে দান 

গ্রহণ করিত। প্রকাশ করিলাম স্" 
রী “ভি সম্পাদক। 



অপুর রামধনু। 
(গীতিক।) 

[রঙ্গের রাখ।ল ভাব্ধারী প্রিয় শিশু গোপাল বিষোগে, 
এধং নিত্য গৌপালের অমৃতময় সংযোগে 

ছৃদয়াকাশে অপুর বামধনুর 

বিকাশ ।] 
চা 

পা 5০৩ 

তীর বিরছে, তপ্ত পরাগ ব্ষিদ জলদ ঘোর, 

ফ্বেখিকে, দেধিতে, ছাইল সমগ্র হৃদয় গগন মোর 

বার ঝার্ ঝর্, ঝরে আখি জল, কি সম্তাপ। কি ঘাতলা! 

হান সন সন্, বহে গ্রভগুনূ, কিষা তার উদ্মাদন ॥ 

ছুড়, ছুড় ছুড়, মেখের গর্জন, হবে কি অশনি পাত, 
সংসার মাগরে, জীবন তরণী, ডুবিষে কি অকম্মাৎ? 

না, লা, ডুহিল না, প্রভুর ছলন1 ও কি ও পশ্চাতে হেরি। 

বিচিত্র বত্তরণে, কি চিত্র শোভন, কি নুন্বর মরি, মরি ॥ 

প্রেমের প্রোজ্জবল কিরণ সম্পাতে, অশ্রুর বর্ষণ। পরে । 

কি এ'অপরূপ সৌন্দধ্য অনুপ, মাধুধ্যে মানস হরে ॥ 
এ যে রে প্রেমের পরম নন্দর অপরূপ ইন্দ্র ধনু । 

জগত কিরণে কিবা শোভা পার, চিন্ময় ভাবের তনু ॥ 
ভাৰনেত্র মেলি, হেরিনুরে আজ হিয়। মাঝে পরকাশ। 

গোপাল বিয়োগে, নিত্য গোপালের এ বুঝি বাহ আত্তাস?. 
এই ঝুঝি বিষামৃত গোর! প্রেম, তপ্ত ইক্ষু চরবণ।-. 
ধরি ধরি করি, পুনঃ ছাড়ি ছাড়ি) তুখ ও দুঃখের কি মিলন॥ 
বাকা অগোচর, স্ভকাবের গোর; অনুভ্ভবে.আন্বাণন। 

গোপ!ণ বিপোগে, নিতা গোপালের এ বুঝিরে জাগরণ ) | 
| | .. দবীনহীন-_ রলিক লাগ রে.দাদ। 



৩ 

কলিকালের মাহাত্ম্য । 
(লেখক--্রীযুক্ক ভবাঁনীচন্দ্র সা 1) 

কঠিন পে কপিকাল করছ শ্রবথ। 

পৃথিবীর সব লোক গাপ-পরায়ণ। 

কলি-মল-কলুলিত ধর হইল । 
সাধু-শাস্ত্র সমুদায় হিলোপ গাইল। 
কলিত অনেক পথ দ্দান্তিকেরগণ। 

নিদ্ধমতি অনুসারে করিল হৃজন | 

লোক মোহবসে লোভে গ্রাসে শুতকর্মা | 

শুন হুরিতক্ত কহি কিছু কাল-ধর্ম। 

নাহিক আশ্রম চারি ধরম বরণ। 

নাহি করে কৈহ শ্রুতি-পথে বিচরণ | : 
নিগম বঞ্চক দ্বিজ ভূপ প্রঙ্জাগণ ! 
কেহ নাহি করে মান্য শ্রুতির শাসন। 

ভার সেই গথযার যাহ! মলোনীত। 

- বাচালে সকলে কহে জ্ঞানী হৃখগডিত । 

মিথ্যাবন্গর দত্ত ধত হয় যেই জ্র। 

তাহারে সকলে কহে সাধু মহাজন । 
হী বড় চতুর যেই পরধনহারী 1 
যে করিস্ে পারে দত্ত সে বড় আচারি। 

বহু মিথ্যা কপটতা করিতে যে পারে। 

কলিযুগে কছে সবে গুধবান তারে। 

আচার বিহীন ধেই শ্রতি-পথ ত্যাগী। 

কলিযুগ মাঝে সেই বিজ্ঞান বিরাগী.1 



ইশঃ ভর্তি | ১৫শ নর্ব।---১২শ লৎখ্য | ] 

জটাভার শিরে হবার বিশাল নখয়। 
কলিযুগ মাঝে মেই তাপষ প্রবর। 
করিয়া অশুদ্ভ বেশ ভূঘণ ধারণ। 

ভক্ষাত্তক্ষ নাহি মানে করবে স্বোজন। 

পৃজনীয় কলিযুগ মাঝে সেই হুথু। 
তারে দিজ খোগীবর সকলেই কয়। 

সব নর কামী লো অন্ভিযানী ক্রোধি| 

ঘেব বিপ্র ও সাধুগণের বিরোধি । 

গুণের মন্দির পতি করিয়া বর্জন । 

অভাগিনী করে পরপুরুষ ভজন । 
তৃষন িহিনা বহে রমণী সধবা। 

বিভুষণে হিভূষিত1! অভ্ভাশি বিধব1। 

গুরু অন্ধ শিষা বধির জোহেতে সমান। 

একেয় নাহিক আথি অগরের কাপ। 

গুরু শিষা ধন হবে শোক নাহি করে। 

দারুণ নরক মাঝে সেই গুরু পড়ে। 

: ব্র্মজ্ঞান বিন। নর মাহি কছে আন। 

কপর্দক হেতু বধে বিগ্র গুরু প্রাণ। 

বিপ্রসনে বিসম্বাগ কয়ে পুভ্রগণ। 

মোদের হইতে বড় কিসে হেত্রাঙ্গণ? 
গরস্ত্ী লম্পট ছুষ্ট খল ছুরাশয়। 

বিমোহ্- মম] দেহ মনে অঙিশক্ব। 
আপনি হইয়া নষ্ট নাশে অন্য নর়ে1.. 
হদ)পি (বদের পথ কেহ অনুসারে। 

কলে কল্পে এক এ্রকনটকে গে পড়ে 

উর্ক করি বেধ পখযে দূষিত করে। 
রমণী, ত্তবন ভূঙি সম্পদ বিনাশী। 

মস্তক মুড করি লে হয় সর্যাসী। 



শ্রাবণ) ১৩২৪1. চন্দ্রশৈধর প্রতিবাদের আলোচনা | ২৭৫ 

করায় ব্রাস্ধুণণ ছারা চরণ পুঙ্জন। 

নি্ধকরে ছুই লোক করে বিনাশম। 

শৃদ্ধ করে জগ তপ ধপ্ত বত দান। 

বরাসনে বসি করে পুরাণ বাখান। 

কল্পিত অনেক পথ করিয়া হথজন। 

মোহবমে করে নর তাহাতে ভ্রমণ। 

ূ ওর, "চাটি 

চন্দ্রশেখর প্রতিবাদের অ[লোচন| | 
(লেখক-_ শ্ীযুক্ত কালীহর বন্ধ ভক্তিসাগর।) 

“ভক্তি” সম্পাদক প্রিয় ভক্তিনিধি ঠাকুর ! 
যয়মনপিংহ, সেরপুর টাউন হইতে শ্রীযুক্ত প্রেমানন্দ গাল মহাশয়ের 

প্রেরিত পত্রধানি গত পৌধের ( (১৩২৩) সংখ্যা প্রকাশ করিয়া ভক়্ের অনুযোধ 

রক্ষা করিয়াছেন । স্বালই হইল--এত্তুপলক্ষে আমি অধম গুটিকতক কথ 

বলিবার হুবিধ। পাইলাম । গুটিকতক কথা এই ২-. 
১। আপনাকে ধন্যবাদ জেই আপনার ছ্বিতীয় টিপ্পনী এক প্রকার হস ] 

২। লেখার আভাসে আমার ধিখাস, প্রতিবাদক দস মহাশর ভঙ্জন নিষ্ঠ 

বৈষ্ণব।  স্তজলের অতি উচ্চাপন হইতে ওরপ লিখিয়াছেন। কিন্ত হুঃখের 

বিষয় তিনি অত দূর উঠিনাও চকোর হম নাই। 
৩। “কথা নিয়। নাড়া চাগার অন্ত্যাম বা সময় আমার নই”--ইহ] ১১০ 

হইতে পারে কিন্তু নিন্দা কম করেন নাই। “নাড়া চাড়ার অভ্যাস” বন্তত; কম 

হইপেআ্রাচীন নবীন উভয় পক্ষেরই মঙ্জল হইত। : 

7 পক আনন চলীশেখরে" প্রবন্ধের প্রতিবাদ গত পাঠ করিয়া প্রন লেখক, 

আমাকে যে পওরলিখিয়াছেন তাহা মাধারণের অবগতির জনা অধিকঙা ০৪ 

করিয়া দিলাম | (ডঃ সঃ) 



২৭ এ ভর্তি | . [১৫শ বর্ষ +-১২শ, সংখ্যা 

৪1 দাস মহাশয় বিধির ফুলবাগানের এমারতে বাস করেন। দীঘির 
জল টলমল। তাহাতে তিনি মিত্যন্ায়ী । "ভক্তিসাগর” মরুভূমির নুর জীব 

সতত দগ্ধ, কিন্তু বালুর তলে তিনি এক পুর উৎস পাইয়াছেন। তাই নিল 

তার এত বড়াই। 

৫1 "অদ্যাপিহ সেই লঃলা করে গৌররাঁয়”-একথার় ধাহাদের বিশ্বাস 

নাই, তাহার। প্রতিবাদ করির। সুখী হউন্। 

৬। "জজীএকাদশী] দিধসে মহোংসঘ কোন্ বিধি জনুসারে হইল ?”-_ 

প্রতিবাদক মহাশত সম্ভবতঃ সকলগুঙ্গি কথায় প্রণিধান করিরার সময় পান নাই। 

ওইটি শ্রীমান প্যারী মোহনের জঙ্গ খসুরাগের চিত্র । প্যারীমোহন তে! 
বুনিলনা, উপদেশ মানিল না ।্কৃফেের ইচ্ছার, উপর মুখব্যাধান করিবার আমর! 

কে? যাহারা সেদিনের জন্য প্যারীমোহনকে দ্েখিল তাহার। বুঝ্ধিল এব উপর 

বিধি নাই । যাহার! না দেখিয়াছে তাহারা দূরে থাকিয়! বিধির বন্দনা গাহিতে 

পারেন-- দশটা গালিও দিতে পাবেন। বিত্ত আমার গোরা তা বুঝিগ কৈ? 

মছোতসবের বিধি আছে, কিন্তু মহামহোত্দবের বিধি দেখিনা । কতিপয় বৎসর 

মধ্যে আঙার গৌরনিত্যানন্দের যেমব লাক্ষাৎ্ড মহিমা দর্শন কগিয়াছি, তাহাতে 
ও মব দিনকাণ। বিধির কথ। শুনিতে ইচ্ছ। হয় লা। .. 

৭। নিতাই গৌরের নাম শুনিবে না এমন গৌড়ীয় বৈষণব ন! থাকিলে, 
গৌড়ীয় বৈষৰ হওয়। মুখের কথা নয়। কারণ সকলের হুঃখের গৌরনিতাই 
নাম প্রতিবাদক মহাশয়েরঙও তাল লাগে লাই। যথ মিদ্ধচরণ দাস বাবার 

মুখের "গৌরনিতাহ” শুনিয়া তিনি কাণে হাত দিয়াছেন। বন্তঃ সহঅ সহজ 

লোক গৌরনামে ক্ষেপিয়৷ উঠিয়াছিল, কেবল দুই চারিটি বেশ ভূষার অথচ 
নিরক্ষর বৈশ্ণবাছিমানী ব্যক্ষির প্র!ণে ব্যখা লাগিয়াছিল। যাহার স্বার্থ ক্মাছে, 
ব্যবসা আছে, হিৎসা, নহোতলবে চুরি করিয়া ঝুলন। ভরে, যাহার আছে সব, 

নাই কাছা-_সে হেন বৈষ্ণবের প্্ষ-সমর্থন করিয়া । চরণ মাস বাবার প্রেত্ি 

অবজ্র। প্রদর্শন মর্ধ্যাদার ব্যাঘাত। | 

 পদ্কক্তরূপী সগথানৃ' এ মন্ত্র মাধ গ্রহণ ছেদ তিনি চরণধাসের 

চরণ রা কেন? 
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৯। অষ্টগ্রহর সন্কীর্ভনের যে প্রণালী তানুযায়াই উত্স লন্পাদিত 
হইয়াছিল। অধিবাস কু ভাঙাদিও হইয়ছিল। আমার বিশ্বাস দাস মহাশয় 
নিজে মূল প্রবন্ধটা পাঠ করিবার নুবিধ! পান নাই। 

১*। আরুণাচলের কীর্তন কীদৃশ জানিনা। কারণ জীহটকাছাড়ের কোন 
উত্সবে আদৌ যাই নাই। ত্রিপুর! ও ঢাকা জিলার বহগ্থানে “গ্রাণগৌর 

নিত্যাদন্দ' লাম কীর্তিত হইতে গুলিয়াছি। বোধ হয় দাস মহাশঘ উদ্ধাকেই 
জারি গান বলিব] কদর্থ করিয়াছেন। দেষ কি 1--এ নাম কীর্তনীয়াগণের 

প্রাণের আকুলতা এরূপ দেখি যে বাস্তবিক গৌরনিত্যানন্দ তাহাদের প্র'ণই 
বটে। এমন মহাস্কাগ্যের নিন্দা কেন? তাহারা প্রাথগৌর হলিবার যথার্থ 
অধিকারী। গৌর যত দিন প্রাণ না হন, ততদিন এ তর্ক উঠিবে মানি। 
আমরা দেখি এদের গুণেই দশধিশগনে গৌর চিনেছে, ধরেছে। ইহ 
গৌরেরই ইচ্ছা। দাস মহাশয় ভর্জমানন্দ, নিরিবিলি কাল কাটান ইহাও 
গৌরের ইচ্ছা। দুঃখের বিষয় তিনি প্রাণগৌরনিত্যানন্ব" নাম গান অসঙ্গত 

বলিয়৷ প্রকাশ করিয়াছেন, এমন কি উচৈঃশ্বরে নাম গাহিবার মহিমা যাহা 

জীহরিদাম কীর্তন করিয়াছেন, তিলি তাহায়ও বিক্রুপ করিয়াছেন; তাহাপ ভাব 

কেহ লাম গাহিও না-_-গোঁর লীলাকাও উঠিয়া যাউকৃ। কেমনে নাম গাছিবে ? 

যেমূনে গাও তেম্নে দোষ লগ।। কিন্ত জানি যাহাকে প্রাণগৌর জারিয়াছে 

দেই জারি গায়। | 
১১1, নামে বিচার দেধিনা, নাই হখের বিষয় কিন মালা গাথা নামে 

বড় কগছ। দিশ্বেশ্বর চক্রবন্তী মহাশয়ের গীত নাম ভাল চরধদাস ববাজি 
মহাশয়ের গীত নাম স্বাল নয়, এ বিচারের তাখ্পধ্য বুঝিনা | যদ্দি ভাবুকের 

ভাব প্রবাহেই নাম গুলি বাহির হয়ু, তাহার বিচার কি, তাহাই ভত্তম। বন্দি 

ভাষই-উহার ভিত্তি না হয়, তবে দর্শন ধুক্তিই ভিত্তি। তবে দর্শন তির উপর 

আকিকা দেখা যা [উকৃ :- ক্ষুদ্র বুদ্ধির মাপ! দর্শন। 
৯৪ শনিতাইগৌর ক্বাধেশ্যাধ হয়েকুফ হরেরাম 1”-হরা” স্থলে "হয়ে 

প্রয়োগ আছে এবং “রাম” “কৃ প্রভৃতি অকারাস্ত শবে বির্গ নাই। 
এতদ্বারা উপমিত হয় বে এই নাম সকল সম্বোধন পদ । হুতরাং, তক্তিনিধি 
মহাশয়, আপনি "জজ "জপ? যোগ দিয়া যে আপোষ মীমাংস। করিয়াছেন 
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তাহ! দমীচীন হয় নাই, সম্বোধন পদের পুর্বে “কে”, “সরি প্রভৃতি অব্যয়ের 

মাত্র প্রয়োগ হইতে পারে। “জপ হরে কুক” ছারা জর্থ এই হয় যে, হে হয়ে 

কৃ, তোমরা জপ (জপ কর)।, দ্বিতীয়তঃ ধরুন্-"জপ” প্রয়োগ দ্বারা কেবল 
মনকে ব| জীবকে উপদেশ দেওয়া হইঞ। জুতরাং তাছ। কেবদ একব।র ঝলিজেই 

যথেষ্ট--“হে মন, তুমি হরেকৃফ। নাম জপ” কিন্তু তা নয়, এ যে অহনিশ 
মুহ্ুছ 'নিজেই. গাছিবে |. অর্থাৎ হরিকে যে. ডাক হইতেছে "ছে হরে, হে 

কৃষ্ণ, হে রাধে, ছে শ্যাম ইত্যাদি।”' এই নামগুলি কেবল হরি/ সম্বোধন 

হৃচক। এই সব মুলনাম ধরিয়। রেবল হাস্িকে ডাকিতে হইবে। 

১৩। নিতাইগৌর রাধেশ্যাম, হরেক হরে রাম।-_ 
নিতাইর রুপায় গৌর পাওয়। যায়। গৌর ও রাধাশ্যাম অভেদ গয়তত্ব। 

ইনি সর্ব্চিত্তাকর্ষক বলিয়া কৃষ্ণ এবং চিত্তে রমণ করিয়া থাকেন বলিয়া! বাম বা 

আত্মারাম। দুতরাং এই মামমাপণিকার ক্রেম*পর্ধ্যায় অতি সুন্দর ও তত্ব ব্যগক 

এবংএহ্শুখলতবে.গ্রথিত। তবু ছদ্মবেশে যদি একান্তই দোষ দর্শন করেন, 

তবে প্রতিবাদ্ক মহাশয় ঠাকুর মহাশয়ের কীর্তিত “জয়জয় নিত্যানন্ব অধ্বৈত 
গৌরাঙ্গ উল্লেখ করিয়া ভাল করেন লাই। কারণ দাসমহাশয় ভাবুকের 

ভাবে|ক্তি সব সত্য- নুন্দর একথ! শ্বীকার করেন নাই। এ সব নামমাল। 

ভাবনূজে রচিত স্বীকার ন। করিলে দার্শনিক তত্ববিচারের উপর এবং লীল। 

সম্বন্ধে উপর নির্ভর করিতে হুইবে। শ্রীনিত্যানন্বরূপ আসনে উপবিষ্ট 
জগৌরাঙকে ভ্রীঅদ্বৈত ম্তকে করিয়া আনিয়া নবন্বীপে নামাইক়াছেস। তাহা 
হইলে “নত্যানপা” ও গৌরাজ এই. ছুই পদ্দের মধ্যে "ব্যস্ত, পদ কেমনে 
গপিও হইতে পারে? মহাজন বাক্যেও যখন: এনব ব্যতিক্রম দই হয়, তখন 
ওসব রচনা ভাবমুলক মানিয1 স্বথ। নির্দোষ মনে করাই সঙ্গত, নচেৎ লামের 

সকল পিঠ. সমান নয় মনে কারয়া ধর্ুজগতে মনি উপস্থিত. কর! নিতান্ত অবৈধ 
১৪। "বছ কাগজে নূতন নুগছন বন প্রকারে কথাই বাহির হইতেছে ।'-. 

যেসব লাফ মহাশয় এতকাপ লহ কারিরা আলিয়াছেম “কিন্ত (ওদ্িসিধি 

মহাশয়, আপনার, মত ভাল 'লোকেব).“আগনার ক।গজেও.এইরূপ খেচ্ছাচাবী 
প্রবন্ধ দেখিঃ1' ঘাস মহাশয়ের কিছুতেই সহ হইল লা। ভক্তিনিধি ভ্রাতৃপ্রবর 

প্রতিবাদ 'মহ!শয় তোম!কে কতই কুলাইয়াছেন। দেবতাও ্বতির বম, তুমি 
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স্তাই একটা প্রতিবাদ ঘোর আপত্িসত্বেও বাহির না করিয়া! থাকিতে পারিলে 
না। ভাবিয়! দেখিও ফাস মহাশয় তাহার মিজকে কতধড় এক উচ্চাসনে 

বসাইয়। লকঙ্গকেই অতি ঘৃণার চক্ষে দেধিতেছেন। * 
৯৫1 বথাকালে শেষরাত্রে নিশাস্ত লীলা কু ভঙ্গাদি অষ্টকালীন সমগ্র 

লীলা গান আরপ্ত করতঃ অহোরাত্র কীর্তন করিয়া "__এখানে ভাষার 
জর্থ ভক্তিনিধি ভায়া কি বুঝিয়াছেন জানিনা]: "আবত” কথ! দ্বাঝা বুঝা গেল 

সমগ্রলীলা এক মুহূর্তে গাহিক্জা অহোরাত্র কীর্তন আরতের ভিতর রা বা 

সবই থাকিল। পরেকি উল্লেখ নাই। 

১৬। “বাবু সন্্যাসী” প্রভৃতি কথা লিখিতে ভক্তিনিধিয যেন একটু রূস 
উলিয়াছে কিন্তু আমার বিশ্বাস ভক্কিনিধি ভায়ার স্তাবক দাস মহাশয় এ পর্ধ্যস্ 

কোনও সমাজে বাহির হন নাই। শবে "বৈঞব চিমিতে নারে দেবের শকতি।” 

আমরা এমনি অধম যে অটল ধান, বিটলদাম লিটোলদবাস প্রভৃতি নাম স্মৃতির 

সঙ্গেই আমাদের মনে নেড়ী, দাড়ী ও উদরী (মোটা পেট) ফাড়ায়। ইতি 

উড উনিও 

গ্জাধুনিন্দা মহাপাপ ।” 
চা 0 0 উ ওযা 

শাস্ত বলিয়াছেন ;--+"সতৎসঙ্গ সরিধানোহপিক্ষণার্ঘমপি শষাতে।” আবার 

সচরাচর শুনিতে গাওয়া যায় ;-"সৎসজজে স্বর্গব।স। অসংসজে সর্বযন।শ।1 

সহই ঠিক, কিন্তু আমরা! কি একধারও ভাবিয়। দেখি যে, প্রকৃত সাধুপল.কি, 
আর প্রকৃত সাধুই বাঁকে? সাধুসন্গের অমীম মহিমা সকল শাস্ত্রে কীর্তিত 

 ছ্রগুরদেহের কৃপায় ও জ্রীতক্ি দেবীর অপরিসীম দয়াধগে আগ ১৬ 

বসব ধারা কত্ত ভাবের কতলোকের সঙ্গেই আলাপ পরিচয় হুইল। প্রতিবাদক 
মহাশয় ষেভাবে প্রতিবাদ করিয়াছেন সম্পূর্ণ সে ভাব না বুঝিলেও উহার ভিরে 

যে কিছু গোলমাল জাছে তাহা আমরা পুর্ষোই বুঝিয়াছি। তখাপি, নিতাই 

গৌর রাধেশ্যাম নাম লইয়া চতুর্দিকে ধরন আলোচন। হইতেছে তখন আরও 

ফি হউক এই ইচ্ছাতেই প্রতিধায প্রকাশ করিয়াছিলাম। দেখি কি হর! 
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হইর়াছে।, যদি পুব্ব অদ্মের পুতি বলে কাহ।রঙ ভাগ্যে ক্ষণকালের জন্যও 
প্রকৃত মাধুলজ হয় তবে তিনিই বুর্বিতে পারেন ঘে, মাধুলদের কি অমীম 

ক্ষমতা, [+ অমোতয ফধা। শান্ত বলেন )--দাধু লন্ত ছুর্নভোহগম্যোছমো. 
স্বশ্চ.” অর্থাৎ, সাধু ব্যক্তির দর্শন, মহুতের কপা যখাথই মুহুর্ত) অগম্য 

এবং অমোথ। 

“নশক্তোছি খাতিগাষং জ্ঞাপযিত্যু্চ চাতকঃ। 

জাতাতৃতৎ হারিধর স্যোহয়েত্যেষ চাতবমৃ।' 

অর্থাং) চাতক হারি প্রার্থন] ন। করিলেও মেঙ্গ যেমন আপন উদার ব্বভাবের 

গুণে চাতককে বারি বর্ষণ দ্বার পরিতৃপ্ত করিয়া থাকে, মহৎ ব্যক্তি ও তদ্রুপ 

দ্বাব্য& মনোগত ভাব বুঝিনা প্রার্থনার অপেক্ষ। ন! করাই আশ্রিত জনের 

মনোবালন। পূর্ণ করিয়া থাকেন। শস্করাচারধ্য বিয়াছেন )-- 

| "জগমিহ জ্ঞান সঙ্গতিরেকা। | 

ভব পবার্ণর তরণে নৌকা ॥” 
ক্ষণকাল সাধু সঙ্গ দ্বার৷ যে কি প্রকার অমানুষিকত্তাবে কত্ত মহত কাধ 

স।ধিত হয় তাহার ভূরি তরি প্রমাণ শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। 

রতাকর দৃন্যুছিল। একমাত্র সাধু সঙ্গে গুণে বাশ্সীকি নাম ধারণ করিয়। 

ঘ্গতে অক্ষয় কীত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। যেশী দিনের কথা নয় ৪৩২ বংসর 

হইব পুর্ণবদ্ধ আগবাম ভীগৌরাগগরূপে নদশয়ায় যে প্রেমলীল! করিয়াছিলেন, 

তাহার পারিষদগণদের মধ্যে এমন অর্নেক ঘটনা সংশাধিত হইয়াছে যাহ। পাঠ 

করিতে করিতে বিন্ময়ে আত্মহারা হইতে হয়, আমব। উপসংহারে এ বিষ 

ফিঝিৎ আলোচনা করিব ইচ্ছা! রছিল। এক্ষণে সাধুগণের শরেষ্ঠত দ্ধ 

বক্ষেপে আলোচনা করা যাউক। | 
সর্বশান্্রমার পঞ্চম বেছ স্বরূপ ্রমন্তাগবত আলোচনা দ্বার] অবগত হওয়। 

যায় যে, সাধু দর্শনতে| দূরের কথ! তাহারধদিগের গুণাবলি আলোচন! দ্বারাও শত্ত 

শত জম্মেরপাপ দৃরিভূত হয় । ঘখন সাধুদিগের গু৭-কীর্তনে এত ফল না জানি 
দর্ণনে কত ফল। কিন্তু দর্শনোপযোগী চন্কু চাই। 
 আধ্যাত্িক, আবিষৈবীক ও আধিতৌতীক এই ব্রিষাপ তাপে গাপিও 
মালব্র একমাত্র. শান্তি স্থল 'ভগধৎ প্রাপ্তি? দেই ভগবং প্রাপ্তির এক মাত্র 
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উপায় “গক্তি আর এই জ্কক্তি লান্তের সর্বাশ্রে্ট উ পাদ "লাধুগঙ্গ।” সাধু 

ভক্কের সেষায় শ্রীভগধামের সেবা কর] হয়। জীভগবান নিজমুখে বলিয়াছেন ; 

"যে মে তক্তজনাঃ পার্থ নমেগক্তাশ্চ যেজনাঃ। 
মদৃঙক্তান!ধ যে ভক্তা সেমেভক্তোস্কমামত 8? 

. অর্থাৎ, ছেপার্থ! যেআমাফে ত্ুক্তি করে মে আমার তত প্রিয় লয়, কিন্তু 

ঘে আমার ভক্তকে ভক্তি করে মে আমার ততোধিক প্রয়। আরও বলিয়াছেন; 
"মাধবো হুদয়ং মহাং সাধুনাং হদয়ন্তহং | 

ম্ঘল্যত্তে ন জানস্তি নাহং তেভ্যো মলাগপি ॥,) 

অর্থাৎ, জাধুগণ আমার হৃদয় আমিও সাধুগণের হদয়; স্তক্তগণও যেমন 

আমাকে ভিন্ন: অন্য কিছু চাক না আমিও সেইরূপ ভক্তগণ ভিন্ন অন্যকিছুই 
চাই না। *গ্মহং তক্ত পরাধীন” আমি সম্পূর্ণ তক্তের অধীন, ভক্ত আমাকে 

যখন যে ভাবে যেখানে রাধিবে আমি ভক্তের নিকট মেইতাবে সেইখানেই 

থাকিতে বাধ্য, ভক্তের নিকট আমার কোনই স্বাধীনত। খাটে ন1।-. 

"ভক্তের হাতে প্রেমের ডোরি। 

যেদিক ফির়ার় সেদিক ফিন্সি ॥” 

ভক্ত ততগবানে যে কি অপুর্ব সন্বপ্ধ, কি অপুর্ব প্রেমের বন্ধন। কি মধুরতর 

ভাব তাহা ছাবিবার, বুঝিবার এবং প্রাণে প্রাণে অনুভ্ভব করিবার । 

সাধু ভক্তগণ যখন ভগবানের এত প্রিয়পাত্র তখন সেই ওক্ষের নিঙ্গাবাদ 

করা ধে কতণর গহিত, কতদূর পাপজনক তাহ! বেধ হয় সকলেই বুষ্ধিতে 

গায়েন। প্রীর্ীহরিতজি বিলাস গ্রভৃতি গ্রন্থে ধে সকল অপরাধের কথা উল্লেখ 

দেখিতে গাই তঙগধ্যে সাধুনিন্দাকেই সর্বপ্রথম ও সর্ব প্রধান অপরাধ বলিয়া 

কীতিত হুইয়াছে। এই সাধুলিন্দা বলিতে যে কেবল নিজের হারা ফোন 

প্রকারে নিন্দা করা বুঝাইবে তাহ! নহে | শান্স বলেন £_-"নকেহলৎ যো 
মহতোবভাষতে শৃণোতি তল্মাদপি গোহপি পাপ তাক 1 কমার সন্তব ), 

নিন্দা করাতো অপরাধই অধিকন্ত অপরের দ্বারা মহতের নিপ্দাধাদ শরণ করাও 

অপবাধ। ১ 248 
যে ব্যক্তি গ্তগহৎ নিন্দা অথব! গুগবতক্তের লিন্দা শ্রধণ করিয়া সে স্থান 

পরিত্যাগ না করে, সে থাকি মিশ্চদই পৃপ্াবীন হইয়া অধোগতি প্রাণ হয়। 
৩৬ 
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করিবে। 

শান্ত যুক্তি ঘাঁরা সাধু ক্ষার বিষময় ফল বিশেষস্তাবে দেখাইতে গেলে 
প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি হর বলিয়! কেবঙ্জ মানত শটচৈতন্যত্ত|গবত ও প্রীচৈতগ্ঠ 

চরিতামৃত | গ্রদ্ধগয়ে বর্ণিত পরম ভক্ত হরিদাসের নন্দ! করিয়া হরিনদী গ্রাম 

মিধাপী কোন দুর্জবন ত্রাঙ্মাণের কি দুর্দশা হইাছিঙ্গ তাহাই পাঠকবর্গের 
অবগতীর জন্য সংক্ষেপে বর্ন করিয়। আমার বক্তব্য শেষ করিব। জ্ীচৈতনা 

ত্বাগবতে উক্ত হইয়াছে ;__. 
“হরিনদী গ্রামে এক ছু্জন ব্রাক্মণ। 

হরিদাসে দেখি ক্রোধে বোলছে বচন ॥ 

সে বিআাধমে কত দিবস থাকিয়। । 

বসতে নাসিকা তার পড়িল খসিয়া॥ 

হরিদাস ঠাকুরের করিলেক যেন। 

কষ তাহার শান্তি করিলেক তেন & ৃ 

ভক্ত কুল চুড়ামণি হরিদাগ টাদপুযে ঘলরাম আচার্ধের ঘরে ধাকিবার সময় 

একদিন হিরণ্য গোবর্ধণ মভুমদারের সভার গোপাল চক্রবন্তী নামক এক 

ব্রাহ্মণের সহিত তাহার নাম গাহা তন লইয়। তর্ক বিতর্ক হয়। হরিদাস বলিলেন 

নামাতাদে মুক্তি হুদ ব্রান্ষণ বলিখেন তাহ] কখনই হয় না। এইরূপ বহু 

তর্ক বিওর্কের পর ব্রাহ্মণ বলিলেন )-- | 

“বিপ্রকহে নামাভাষে যদি মুক্তি হয়। 
তবে আমার নাক কাট! করহু নিশ্চয় ॥ 

হরিধান কহে যার্ধ নামাতাসে নয়। 

তবে খামার নাক কাট এই হনিশ্য় 4" 

 লভাসদৃগণ উভয্নের এইরগ কঠোর প্রতিজ্ঞা শ্রবণ করিয়া হায় হায় করিয়। 

.উঠিপেন, মভুমদার মহাশয় বিপ্রকে বছ তিরস্কান করিয়া বলিলেন তুমি 

হরিদাসকে অপমান করিলে তোমার নিশ্চয়ই সন্ধনাশ হইযে। 

দিকে হরিদাস খরন্ধপ গজ করিয়া উঠি! চলিলে মজুমার মহাশঃ 

উহাকে ডাকিয়া চরণে ধরিংা গম শ্রী্ঘন! করিলেন |. হরিযাল, ম্ুমদার 



প্রাণ, ১২৪1]. সাধুনিন্দা মহাপাপ । ২৮৩ 
মহাশরের কথা শুলিয়। বলিলেন, এই যে ব্যাপার সংঘটিত হইল ইহাতে 
তোমাধের বা এ তার্কিক ব্রাহ্মণের কোনও দোষ মাই দোষ কেবল এ 
ব্রাহ্মণের তর্কনি্া মনের । ন্যমের মহিম যে তর্কের গোঁচরি ভূত লয়। 

"বিগ্বাদে মিলয়ে বস্ত তর্কে ব্ছুদূর।” এই মহান বাক্য যে অন্রানত সত্য তাহা 

ই ব্রা্থীণ কোথা হইতে জানিৰে 

হরিদাস এইরূপে উহাদিগকে আন্বস্ত করিয়া তথ] হইতে প্রাস্থান করিলেন 
মভুমপ্ধার মহাশয় সাধু নিন্দা, নাম মহাক্য্যে অবিশ্বাস প্রভৃতি কারণে ব্রাহ্মণকে 

ত্যগ করিপেন। ক্রমে 

পতিন দিন রহি সেই বিপ্রের কুষ্ঠ হইল। 
অতিউচ্চ নাশানার গলি! পড়িল | 

দেখিয়। সকল লোক হই চমৎকার । 

হরি দানে শ্রশধসি মধে করে নমস্কার ॥” 

এখানে যদিও হরিদ।ম ব্রাঙ্গণকে কোনও প্রকার অভিসম্পাত করেন নাই 

তথাপি ভ্তক্ত বাঃ। কলতক গুক্রের অপমান আহা করিতে না পারিয়া হাতে ছাতে 

প্রতিফল দেখাইয়। দিপেন। শ্ততরাৎ মকশেরই 'যাহাতে কোনও প্রকারে 
ভগবস্তক্ের নিন্নাবাঘ না করা হয় তদ্ধিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখ| উচিত | 

ভক্তকে নিঙ্দা করিলে কেহই ষে তাহাকে রক্ষা করিতে মমর্থ হয় না তাহ 

দেখাইয়া বুহৎ পাষণ্ড দলন গ্রন্থে বলিয়াছেন ;-- 

"বৈষ্ব হেলন পাপ তরিতে নারিল। 

মহামুনি দুর্বাসারে চক্রেতে দহিল।॥ 

কুদ্রজীব.হ'য়ে করে বৈধব হেলন। 

কার শক্তি আছে তারে রক্ষে কোনজন ॥, 

্বন্ধপুর!ণে উক্ত হইয়াছে ;-- 

“নিশ্বাংকুরকাস্তি থে মুঢ়া ধৈধবানাং মহাত্বনমূ। 

গতস্তি পিডৃভিঃ সার্ধং মহায়ৌরব সংজ্িতে ৮ 

অর্থাৎ, যে" মুঢু মহাত্মা! বৈধবগণের নিন্দা করে সে পিতৃপুুয়গণের সহিত 

মহারৌরব লামক নরকে গমন করে। কেবল বাক্য দ্বার। নিন্দ! করিগেই যে 

অপরাধ হয় অন্য কিছুতে হয় না তাহ! নছে। শান্তর বলেন ১-. 
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"ছূশ্রেয়ান্ বশোধর্মবৎ লোকানাধিসমেব চ। 
হস্তি শ্রেয়াৎলি সর্ববাণি পুংসো। মৃহদতিজম ॥ 

অর্থাৎ, মহৎ ব্যক্তির মর্যাদার ছামিকর কোন কর্ম করিণে আয়ু, জী, 
যশ, ধর্মও ইহ পরকালের গতি নষ্ট হুইয়া যায়। 

জীমতাগধতে জড়গরত বলিয়াছেন ;-- 
"বছগণৈত্তপন্যা ন ধাতি 
নচেগ্যয়৷ নিব্বিপনাদ্ গৃহাা। 
নছদ্দনানৈব লাগি হৃর্ঘ্যে 
বিদ। মহৎ পাঁদরজোভিষেকমূ। 

অর্থাৎ, গার্স্থ বা বানগ্রস্থ অথবা লন্ন্যাল আশ্রম ছার কিনব হুর্ধ্যাদি গেধ- 
গণের পুজার দ্বার! যাহ] লাভ করা যায় ন। কেহল মাত্র ভক্ত গদয়জ বিলুণ্ঠিত 
হইয়া থাকিতে গায়িলে তাহ! অনায়াসে লাভ হয়। ভক্তবু!জ প্রহ্যাদ আপন 

পিতাকে বলিয়াছেন ১-- | 
“মেযাধ? তিস্তা ছুরুক্রমাড্যি 
স্পরভাঁদর্থাপগমো যদর্থ; । 
হীরা পাদয়জোভিষেকং 
দিদ্িঞনাদাৎ ন বূণীত যাষৎ ৪ 

র্থাং। হে পিত! মাগবগণ ষে পরাস্ত অকিঞচন ভগবস্তকেয় পদরজে নষ্ট 
নম হর মে পর্থযন্থ তাহাদের মন কখনও জফকের পাদপদ্ম স্পর্শের উপযোগণ 
হয়লা। এইরূপ বহু বহু প্রমাণ শাস্ত্রে পাওয়া যায় আর উদ্ধৃত করিরা প্রবন্ধের | 
কলেবর বুদ্ধি করিতে চাহিন। 
অবশেষে আমার এইমাত্র বক্তধ্য যে, কেহ ধেল খহতের নিন্দা ড় 

অপরাধি না হন। আনুন, সকলে, মিলিক়া আমর সতগবানের নিকট শড়্ি 
লাভের জন্য প্রার্থন। করি -_ভাগবতেম সহিত ছর মিলাইর়। বলি /--" 

“যাবত মানব পৃষ্টা ভ্রমাম ইছ কর্মাতি। 
তাবৎ ভরৎ প্রসঙগানাং দঃ ম্যায়েডবেবে ্ 

তুলয়া মলবেদালি ব খ্বর্গঃ না পুলর্ডবমূ। . 
. পাতগবহ সি সজস্য মর্ত্যানাং কিছুঙাশিষঃ ॥ ॥. 

অর্থ]ৎ ছে তশ্ববন! যে পর্থাগজ নার অনটন টন শালিনী এই মায়! 
ময় ধংপারে থাকি! প্রান কর্মকলে এই জগতে ভ্রমণ করিষ ততদিন বেল 
ত্বোমার প্রিয়তক্তগণের স্লানতে উঃ না হই, ইহছি প্রার্থনা। 

. ধৈকা নাস হন. ॥. 












